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ABSTRAKT 

Bakalářská práce Kritéria odměňování nepedagogických pracovníků v základních školách 

v České Republice se zabývá kritérii finančního a nefinančního odměňování, jejich vymezení 

a používání v rámci personálních činností. V teoretické části jsou popsány obecné zásady 

odměňování, finančním a nefinančním odměňováním, platem a jeho nárokovými 

a nenárokovými složkami. Jen okrajově se dotýká hodnocení a motivace. Cílem této práce je 

vymezení kritérií odměňování nepedagogických pracovníků a jejich porovnání s důrazem na 

nenárokové složky platu na základních školách České republiky a s důrazem na finanční 

a nefinanční odměňování.  K dosažení stanového cíle práce byly využity metody 

dotazníkového šetření a analýza dokumentů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

základní škola, nepedagogický pracovník, kritéria odměňování, finanční odměňování, 

nefinanční odměňování, hodnocení, motivace 



ABSTRAKT 

The Bachelor’s thesis „Criteria of remuneration of non-pedagogical employees at primary 

schools deals with criteria of financial and non-financial remuneration, their definition and 

usage within the context of personal activities. The theoretical part deals with general 

principles of remuneration, financial and non-financial remuneration, a wage and its 

demanded and non-demanded parts. 

It touches only partially the field of evaluation and motivation. The main aim of this thesis is 

definition of criteria of remuneration of non-pedagogical workers and comparison of its 

criteria at primary schools in the Czech Republic with the emphasis on the financial and non-

financial remuneration. The methods used to meet the aim of the thesis were a question 

are survey and an analysis of documents. 
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1 Úvod  

Součástí řízení každého podniku jsou personální činnosti.  I při řízení školy patří 

personální činnosti ke každodenní náplni vedoucích pracovníků, kterým tak umožňují 

využít schopnosti a motivaci pracovníků k dosažení strategických cílů školy. Mezi 

personální činnosti řadíme motivaci, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Schopnosti 

a motivace zaměstnanců spolu s podmínkami zaměstnanců určují výkon zaměstnanců 

a výkon zaměstnanců určuje výkon školy. (Šikýř a kol., 2016, str. 16). Odměňování je 

významným motivačním faktorem v rukou ředitele školy. Finanční prostředky určené na 

odměňování zaměstnanců škol jsou ale v České republice podle statistik v porovnání 

s vyspělými zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

podhodnocené. (MŠMT, České školství v mezinárodním srovnání, 2015). Informační 

centrum o vzdělávání (EDUin) se ve svém auditu vzdělávacího systému z roku 2016 

zaměřuje na problémy regionálního školství, kde jako nejzásadnější problém uvádí 

podfinancování školství jako takového. Chceme-li naše školství zlepšovat, zvyšovat anebo 

alespoň udržovat jeho kvalitu a uspět v mezinárodních srovnáních, pak potřebujeme ve 

školství zaměstnance, kteří budou chápat svoji profesi jako poslání a zároveň budou za 

svoji práci adekvátně ohodnoceni. Ředitel školy má možnost nastavit systém odměňování 

svých zaměstnanců tak, aby spravedlivě ohodnotil jejich práci a angažovanost.  

Mezi priority ministerstva školství pro rok 2017 patřila i reforma financování 

školství pro školy a školská zařízení zřizovaných kraji, obcí, svazkem obcí. (portál MŠMT, 

priority ministra) 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem odměňováním nepedagogických 

pracovníků na základních školách v České republice. Práce je v teoretické části zaměřena 

především na veřejné školy, zřizované obcí, svazkem obcí, krajem nebo státem. Školy 

jiných zřizovatelů (soukromé a církevní) jsou zmiňovány jen jako součást školského 

systému. Teoretická část vyplývá ze studia odborné literatury a zabývá se personálními 

činnostmi managementu školy.   

Autorka práce pracuje jako nepedagogický pracovník na základní škole, aktivně se 

zapojuje do všech profesních školení týkajících se školních jídelen a je ve styku 

s ostatními nepedagogickými pracovníky jiných škol. Během své praxe se často setkávala 

s problémy, které přináší neprůhledné nebo špatně nastavené odměňování nepedagogické 

části učitelského sboru. Impulsem ke zvolení právě tohoto tématu bakalářské práce byly 
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právě časté dotazy ředitelů škol a nepedagogických pracovníků, kteří postrádají metodiku 

nebo vhodné materiály k odměňování, například vzorové platové předpisy pro školy 

a školská zařízení. 

Ředitel školy jako vrcholový manažer musí ze své pozice personálně řídit i například 

úsek školní jídelny, tedy obor gastronomie, který je od vzdělávání profesně značně 

odlišný. Vrcholový manažer školy se tak ve své nelehké, složité a odpovědné pedagogické 

práci musí vyrovnat i s touto skutečností. 

V jednotlivých kapitolách teoretické části jsou popisovány systémy odměňování 

s důrazem na finanční a nefinanční odměňování. V praktické části byly na základě 

kvantitativní metody dotazníkového šetření vyhodnoceny otázky týkající se kritérií 

finančního a nefinančního hodnocení nepedagogických pracovníků, a to zvlášť z pohledů 

ředitelů škol a nepedagogických pracovníků. Podkladem pro tvorbu otázek byla analýza 

vnitřních platových předpisů a odborná literatura. 

Cílem práce je vymezit kritéria odměňování pracovníků, kteří jsou součástí 

školského systému, ale nepodílí se přímo na pedagogické činnosti a pomoci tak ředitelům 

škol a školských zařízení používat tato kritéria tak, aby byla spravedlivá a pro 

nepedagogické pracovníky motivační.  

Výstupem práce by mělo být vymezení kritérií odměňování nepedagogických 

pracovníků tak, aby metodicky pomohla ředitelům škol při tvorbě vnitřních platových 

předpisů a kolektivních smluv. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Základní škola a její pracovníci 

Vzdělávací soustavu v České republice tvoří školy a školská zařízení, která poskytují 

nejen vzdělávání, ale i služby. (§ 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, „školský 

zákon“) 

Zaměstnanci v těchto školských zařízeních jsou na základě vykonávané práce 

rozděleni na dvě skupiny: pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. Podle statistické 

ročenky Ministerstva školství a tělovýchovy za rok 2016 bylo v České republice v roce 

2016 evidováno asi 154 462 pedagogických pracovníků a 61 886 nepedagogických 

pracovníků.  

2.1 Pedagogičtí pracovníci  

Za pedagogické pracovníky jsou pokládání ti, kteří vykonávají přímou pedagogickou 

činnost, přímou výchovnou činnost, přímou speciálně pedagogickou činnosti, přímou 

pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného. Pedagogickým 

pracovníkem je též pracovník, který vykonává pedagogickou činnost v zařízeních 

sociálních služeb. (školský zákon) 

Školský zákon však definuje přesně pouze pedagogické pracovníky. Vychází přitom 

z předpokladu, že pracovník školy, který není pedagogickým pracovníkem, je automaticky 

nepedagogickým pracovníkem.  Obě skupinu zaměstnanců je nutné přitom chápat celkově, 

jako pracovníky školy, kteří se společně podílejí na kvalitním chodu školy, respektive 

školského zařízení. 

2.2 Nepedagogičtí pracovníci  

Nepedagogičtí pracovníci představují zejména pracovníky technickohospodářské, 

provozní a obchodně provozní. (Speciál pro školní jídelny 5/2017, str. 7).  

Nepedagogičtí pracovníci ve škole a ve školských zařízeních zajišťují takzvaný 

obchodní a administrativně technický provoz například: profese kuchař, provozář, školník, 

pracovník obchodního provozu, referent finanční a daňové správy a ostatní provozní 

pracovníci. 

Nepedagogičtí pracovníci jsou, jak již bylo výše uvedeno, nedílnou součástí školství, 
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protože jsou to všichni ti, kteří se starají o bezproblémový chod školy a školského zařízení 

a snaží se vytvářet pedagogům takové zázemí, aby bez stresu a zbytečných komplikací 

mohli vykonávat své obtížné povolání. (Speciál pro školní jídelny 1/2018, str. 3) 

Katalog prací (nařízení vlády 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách 

a správě s účinností od 1. 1. 2018) člení nepedagogické pracovníky podle jejich 

pracovního zařazení. Zatímco pedagogičtí pracovnici tvoří samostatnou skupinu 

vyznačenou ve speciálním díle 2.16 „výchova a vzdělávání“, nepedagogičtí pracovníci 

nemají svou specifickou skupinu, ale jsou zařazeni podle vykonávané práce, například ve 

skupině „pracovníci obchodního provozu“ – kuchař, pracovník obchodního provozu, 

provozář. „Personalisté, ekonomické a obchodní práce“ – účetní, personalista, mzdový 

účetní. Školník je zařazen ve skupině „ostatní práce“. 

V České republice v základních školách pracuje 15 817 nepedagogických 

pracovníků s průměrným platem 15 909 Kč. (MŠMT, Statistická ročenka 2016) 
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3 Personální činnosti 

Člověk a jeho tvořivost jsou klíčovým základem každého podniku či firmy a mají 

pro jejich fungování klíčový význam.  Každá firma či organizace má kromě funkce 

ekonomické (výroba, služby, obchodování) také funkci sociální. Zatímco ekonomická 

funkce zajišťuje optimální využití lidské práce (pracovní doba, přestávky, absence, 

zvyšování kvalifikace, motivace a ostatní) sociální funkce zajišťuje naplňování osobních 

cílů v práci pro firmu. 

 Činnosti, které mají skloubit obě funkce, jsou nazývány personálními činnostmi. 

Uskutečňování personálních činností slouží k dosahování cílů organizace. Pro svoji 

důležitost v kvalitním fungování organizace jsou personální činnosti definovány odbornou 

literaturou zabývající se manažerskými funkcemi vedoucích pracovníků. 

Personální činnosti rozdělujeme podle vzniku pracovního procesu na:  

a) před vznikem pracovního poměru 

b) při vzniku pracovního poměru 

c) v průběhu pracovního poměru 

d) ostatní 

Armstrong popisuje personální činnosti jako řízení lidských zdrojů. (str. 443) Řízení 

lidských zdrojů se zabývá vším, co souvisí se zaměstnáváním a řízením lidí 

v organizacích. Zahrnuje činnosti týkající se strategického řízení lidských zdrojů. Řízení 

lidského kapitálu, řízení znalostí, společenské odpovědnosti organizace, rozvoje 

organizace zabezpečování lidských zdrojů, řízení pracovního výkonu a odměňování 

zaměstnanců, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zaměstnaneckých a pracovních vztahů, 

péče o zaměstnance a poskytování služeb zaměstnancům. (Armstrong, 2015, str. 45) 

Řízení lidských zdrojů představuje jak personální práci, která se zabývá řízením 

a vedením lidí v organizaci, tak současné pojetí personální práce a současné přístupy 

k řízení a vedení lidí v organizaci. (Šikýř, 2014, str. 151) 

Řízení lidských zdrojů je manažerský přístup k využívání úsilí, schopností 

a oddanosti lidí k vykonávání požadované práce způsobem, který organizaci zajistí 

perspektivní budoucnost. (Watson, 2010, str. 919) 

V odborné literatuře i v běžném životě má řízení lidských zdrojů dva související 
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významy. Jeden označuje personální práci, respektive personalistiku, která se zabývá 

řízením a vedením lidí v organizaci. Druhý pojem personální práce a současné postupy 

k řízení a vedení lidí v organizaci. (Šikýř, 2014, str. 20) 

Lidé se stávají nejdůležitějším zdrojem a největším bohatstvím organizace, protože 

aktivně rozhodují o zabezpečování, využívání a rozvoji všech ostatních zdrojů, 

materiálních, finančních nebo informačních a jejich schopnosti i motivace k práci 

přispívají k dosažení strategických cílů organizace. Personální práce se stává nejdůležitější 

oblastí řízení organizace, protože je předpokladem úspěšné činnosti všech ostatních oblastí 

řízení organizace, například vývoje, nákupu, výroby, prodeje, financí, informatiky 

a podobně, stejně jako celé organizace. (Šikýř, 2014, str. 34)  

Nedílnou součástí personálních činností je hodnocení, které se zabývá: 

a) zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní své úkoly 

a požadavky svého pracovního místa či své role, jaké je jeho pracovní 

chování a jaké jsou jeho vztahy ke spolupracovníkům či dalším osobám, 

s nimiž v souvislosti s prací přichází do styku 

b) sdělováním výsledků zjišťováním jednotlivým pracovníkům a projednávání 

těchto výsledků s nimi 

c) hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizaci opatření, která tomu 

mají napomoci. 

Podle Trojanové (Speciál pro školní jídelny, 2017, str. 10) je hodnocení nedílnou 

součástí pracovního výkonu, to znamená, že nejprve je nutné pracovníkovi sdělit, jaká 

práce se od něj očekává a jak bude ve své práci podporován. Poté jeho práci sledujeme 

a hodnotíme a také sdělujeme výsledky hodnocení. 

Umíme-li dobře hodnotit pracovníky a jejich pracovní výsledky a nasazení, 

získáváme dobrý základ pro účelný a efektivní způsob jejich rozmisťování, mít správné 

pracovníky na správných pracovních místech. (Barták, 2011, str. 77) 

3.1 Odměňování 

Do systému personálních činností zahrnujeme výběr, hodnocení, vzdělávání 

a odměňování zaměstnanců. Odměňování je nejstarší personální činností, smyslem této 

činnosti je spravedlivě ohodnotit výkon zaměstnance a stimulovat ho ke kvalitně odvedené 

práci a tím dosáhnout požadovaného výkonu. Odměňování je realizováno mzdou, platem 
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nebo jinou peněžní nebo nepeněžní odměnou. Moderní doba přináší do systému 

odměňování nové benefity, jako jsou různé nepeněžní bonusy, formální nebo neformální 

pochvaly, příjemné pracovní prostředí, zaměstnanecké výhody, dobré vztahy na pracovišti. 

Odměňování lze také chápat jako kompenzaci za odvedenou práci. Systém odměňování 

v každé organizaci se tak stává pro každého vedoucího pracovníka prostředkem motivace 

pro jednotlivé podřízené pracovníky. 

Právní předpisy, kterými se řídí odměňování zaměstnanců ve školství, jsou 

v posledních letech předmětem poměrně zásadních úprav a změn. Za vykonanou práci 

přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna za podmínek stanovených mzdovými 

předpisy. Každý pracovník má právo na spravedlivou odměnu, to je za stejně náročnou 

práci u stejného zaměstnavatele. Zásada rovnosti odměňování zaměstnanců vychází 

z práva Evropské unie, promítnutého do ustanovení § 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého za stejnou práci nebo práci stejné 

hodnoty náleží zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.  

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (New York, 

1966), který byl přijat Valným shromážděním Organizace spojených národů jako součást 

mezinárodní úmluvy o lidských právech, zaručuje takzvanou minimální a zaručenou mzdu.  

Pro účely dodržení rovnosti mzdy je nutné naplňovat kritéria pro poskytování platu 

nebo mzdy, která jsou upravena v § 109 odstavec 4, zákoníku práce: 

a) složitost práce 

b) namáhavost práce 

c) odpovědnost práce 

d) obtížnost pracovních podmínek 

e) pracovní výkonnost 

f) dosahované pracovní výsledky 

Mzda je peněžité plnění hodnoty poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci 

za práci. 
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Plat je peněžité plnění poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: 

a) stát 

b) územně právní celek 

c) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny jsou plně 

zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele 

nebo podle úhrad dle zvláštních právních předpisů 

d) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle 

školského zákona 

e) regionální rada regionu soudružnosti (zákoník práce, 2017) 

Kromě odděleného pojetí odměňování zaměstnanců u dvou různých skupin 

zaměstnavatelů lze základní rozdíl mezi mzdou a platem spatřovat ve způsobu stanovení 

podmínek pro odměňování v každé z těchto forem. 

Mzda je charakteristická smluvní volností pro určení její výše, jednotlivých složek 

i podmínek pro jejich přiznání. Zákoník práce a prováděcí nařízení vlády pouze stanoví 

nejnižší úrovně zaručené mzdy a tím i minimální mzdové nároky zaměstnance. Kromě 

toho zákoník práce definuje některé nárokové složky mzdy, které při splnění určitých 

podmínek musí být zaměstnanci přiznány. Ostatní parametry mzdy jsou pak předmětem 

naprosté smluvní volnosti. 

Plat je naopak způsob odměňování, který je velmi přesně definován právními 

předpisy nejen co do formy, ale i pokud jde o podmínky přiznání nároku na jednotlivé 

složky a většinou i co se do výše těchto složek týče (§ 122, zákoníku práce). Hlavním 

důvodem tohoto rozdílu v přístupu je skutečnost, že finanční prostředky na platy se 

neodvíjejí od schopnosti firmy produkovat zisk, ale jsou plně kryty přídělem veřejných 

rozpočtů, tedy ze státního rozpočtu a popř. z rozpočtu územních samosprávních celků. 

(Valenta, 2016, str. 10) 

Rozlišovacím faktorem mezi mzdou a platem tedy není druh vykonávané práce, 

ale právě a jen způsob dvou samostatných částí zákoníku práce pro jednotlivé skupiny 

zaměstnanců. Odměna za práci téhož druhu, například práce kuchaře ve školní jídelně, se 

tak jednou bude nazývat mzda, v případě soukromé školy a jindy plat, v případě školy 

veřejné. (Valenta, 2016, str. 10) 



16 

 

Uvedené rozdíly logicky přináší i zásadní odlišnost v možnosti kolektivního 

i osobního vyjednávání zaměstnanců ale i zaměstnavatelů o výši odměny za odvedenou 

práci. Zaměstnanec nebo odborové organizace zaměstnanců pobírající mzdu mohou o její 

výši vyjednávat v podstatě bez omezení. Vyjednávání zaměstnanců s platem jsou omezena 

do rámce, který je dán příslušnými platovými předpisy. 

Plat lze též definovat velmi úzce jako odměnu za práci zaměstnanců v pracovním 

poměru. Přitom není důležité, zda je pracovní poměr zaměstnance založený pracovní 

smlouvou nebo jmenováním. (Valenta, 2016, str. 10) 

Pojem odměna je ovšem používán ve více souvislostech než jen jako označení 

odměny za práci mimo pracovní poměr na základě dohod. Je proto důležité umět správně 

rozeznat a odlišit, v jaké souvislosti v daný okamžik tento pojem používáme. Pojem 

odměna se používá v následujících souvislostech: 

a) odměna za práce konané mimo pracovní poměr 

b) odměna jako nenároková složka platu v rámci pracovního poměru 

c) odměna za pracovní pohotovost 

d) odměna jako zvláštní plnění v rámci péče o zaměstnance, např. při životním 

nebo pracovním jubileu 

(Valenta, 2016, str. 11) 

Plat je tvořen všemi složkami, které vyjmenovává zákoník práce.  

Následující graf (obr. č. 1) ukazuje základní členění složek platu v jeho obecném 

pojetí: 
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Obr. 1 – Obecná struktura platu 

 

Zdroj: Valenta, 2016, str. 17 

Ve veřejné správě pro odměňování platí princip „co není dovoleno, je zakázáno“. 

Pro potřeby této bakalářské práce je dále důležitý termín minimální mzda 

představující nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním 

vztahu podle § 3 zákoníku práce.  Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než 

minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci 

přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí a za práci v sobotu a v neděli. 

Významnou legislativní změnou, která se dotkne platů nepedagogických pracovníků 

ve školství je navýšení minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2018. Minimální mzda se od 

1. 1. 2018 navyšuje na 12 200 Kč. Zaručená mzda v platové třídě 3 a 4 činí 13 500 Kč. 

(Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 

o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 

a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů.) 

Zákoník práce v § č. 123 popisuje platové tarify. Zaměstnanci přísluší platový tarif 

stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, ke kterým je zařazen, není-li v tomto 

zákoně stanoveno jinak. 

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednané 

v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nenáročnějších prací. 

Plat 

Nárokové složky Nenárokové složky 

Platový tarif  Nadtarifní nárokové 
složky 

Nepravidelné 

Pravidelné  

Pravidelné Nepravidelné 
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Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších 

prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.  

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe. 

Doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní služby nebo civilní služby. 

Platové třídy se stanoví v šestnácti platových třídách a v každé z nich v dvanácti 

platových stupních. 

Odměňování pracovníků je jednou z nejstarších a nejzávaznějších personálních 

činností, která na sebe přitahuje mimořádnou pozornost jak vedení organizací, tak 

pracovníků. Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo 

plat případně jiné formy peněžní odměny. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. 

Zahrnuje povýšení, formální uznání a také zaměstnanecké výhody poskytované 

pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu. (Koubek, 2015, str. 283) 

Armstrong se ve své knize Řízení lidských zdrojů (str. 443, 2015) zabývá 

i vyhodnocováním odměňování, což znamená posuzováním efektivnosti stávajících nebo 

nových politik a postupů odměňování. V podstatě jde o porovnávání výsledků odměňování 

s cíli odměňování, aby bylo možné odpovědět na otázku, do jaké míry systém odměňování 

naplňuje svůj účel. Cíle vyhodnocování odměňování jsou následující: 

a) zjistit, jak dobře zavedené politiky a postupy odměňování fungují a odhalit 

případné problémy 

b) zjistit, jestli inovace v odměňování fungují, tak jak bylo plánováno a jestli 

přinášejí očekávané výsledky 

c) zajistit, aby různé části systému odměňování přinášely za vložené peníze 

odpovídající hodnotu 

d) zajistit podklady nezbytné k tomu, aby bylo možné určit, co je třeba udělat 

pro zlepšení efektivnosti odměňování (Armstrong, 2015, str. 443) 

Vyhodnocování odměňování je prostředkem zlepšování efektivnosti řízení 

odměňování. Je to způsob uvažování založený na získávání odpovědí na následující 

otázky, které vymezili Armstrong a kol. (2010, str. 101): 
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a) O co se snažíme, co je pro organizaci důležité, jak to měříme?  

b) Jak nám stávající postupy odměňování pomáhají nebo nám brání v tom, o co 

se snažíme, a jaké na to máme důkazy? 

c) Jak by změny odměňování mohly zlepšit dosahování požadovaných 

výsledků? 

d) Jak můžeme vylepšení realizovat a jak sami sobě dokážeme, že vylepšení 

fungují? 

Tato bakalářská práce, jak je uvedeno již v úvodu, se zabývá kritérii odměňování 

finančního i nefinančního. Kvalitní nastavení kritérií a jejich pochopení od zaměstnanců 

jsou klíčové pro kvalitní odměňování pracovníků. 

Neexistuje žádná objektivní metoda stanovení odměny za jakoukoli práci. Plat je 

nejen ohodnocením práce, ale i postavení člověka ve společnosti. Plat více nebo méně 

motivuje každého zaměstnance a je proto nejdůležitější motivační složkou. 

(Halík, 2008, str. 103)  

Spravedlivé odměňování zaměstnanců umožňuje ocenit skutečný výkon 

zaměstnanců a stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané práce a k dosahování 

požadovaného výkonu. Optimální strategie odměňování však musí zabezpečit spravedlivé 

a efektivní odměňování zaměstnanců, a to v souladu s pracovněprávními předpisy 

i s ohledem na hospodářské výsledky organizace.   

Moderní systémy odměňování zaměstnanců zahrnují jak peněžní formy odměňování, 

tak nepeněžní formy odměňování. (Šikýř, 2014, str. 116-117) 

3.1.1  Finanční odměňování 

Finanční odměňování je základní formou odměňování. Pro většinu zaměstnanců je 

výše jejich finanční odměny ve formě platu hlavním zdrojem příjmů a zejména důležitých 

ukazatelem výše životní úrovně. (Veber, 2009, str. 73-74). 

Peněžní odměna zahrnuje jednak peněžní odměny založené na pracích, které se 

vztahují k hodnotě prací, a jednak peněžní odměny založené na lidech, které se vztahují 

k přínosu lidí. Zahrnují také zaměstnanecké výhody a penze, stejně jako systémy 

peněžního uznání za odvedenou práci a dosažené úspěchy. (Armstrong, 2015, str. 422) 

Do finančního odměňování, chápaného ne jako nárokový plat, ale i jako 
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„něco navíc“, patří i odměny a osobní příplatky. Obojí musí být vymezeno ve vnitřním 

platovém předpisu. (Speciál pro školní jídelny, 5/2017, str. 10)  

Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s vnitřním platovým předpisem. 

Nepedagogický pracovník je zařazen podle rozhodujícího druhu práce sjednaném 

v pracovní smlouvě do platové třídy, a to podle nejnáročnějšího druhu práce, kterou 

vykonává.  Pro zařazení do platového stupně je rozhodující takzvaná započitatelná praxe. 

Odměna je nenárokovou nepravidelnou složkou platu, jejíž konkrétní výše nebo 

podmínky jejího přiznání mohou být upraveny vnitřním platovým předpisem nebo 

kolektivní smlouvou. 

Současná právní úprava připouští přiznání odměny za úspěšné splnění mimořádného 

nebo zvlášť významného pracovního úkolu. (Valenta, 2016, str. 60) 

Osobní příplatek je nenárokovou pravidelnou složkou platu. Pokud je osobní 

příplatek zaměstnanci přiznán, objeví se jako součást platového výměru a po tuto dobu se 

z něj stává nároková složka platu. (Valenta, 2016, str. 19) 

Vždy záleží na řediteli školy, zda přidělí zaměstnanci osobní příplatek. Tato volnost 

v rozhodování je však limitována výší přidělených finančních prostředků. Finanční 

prostředky na platy ve školství jsou poskytovány ze státního rozpočtu, jednotlivým školám 

mohou pak přispívat na platy i zřizovatelé, většinou však chtějí, aby škola vystačila 

s přidělenými prostředky ze státního rozpočtu. 

Ředitelům škol se doporučuje vytvořit si vlastní interní předpis pro přiznání odměn  

a osobních příplatků, do předpisu je vhodné zahrnout i kritéria pro přidělení, změny nebo 

odnětí osobního příplatku. Tato kritéria se zahrnují do vnitřního platového předpisu školy. 

Dobře nastavená pravidla přidělování nenárokových složek umožňují zaměstnancům 

předvídat chování ředitele a přispívají tak k dobrému klimatu školy. Ředitel musí mít však 

i určitou finanční rezervu pro nepředpokládané situace jako je nemocenská nebo odstupné. 

Zaměstnanci školního stravování tvoří podstatnou skupinu nepedagogických 

pracovníků. Průměrný plat nepedagogických pracovníků v organizacích veřejného 

zřizovatele činil v roce 2016 16 253 Kč. V případě subjektů, kde je zřizovatelem 

soukromník nebo církev, odpovídal průměrný plat nepedagogických pracovníků hodnotě 

18 940 Kč. Nejnižší hodnoty dosahoval plat v zařízeních školního stravování, 

a to 15 750 Kč. (Speciál pro školní jídelny 5/2017, str. 10) 
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Přestože údaj o průměrném platu je chápán jako informace o obecné platové úrovni, 

je neoddiskutovatelným faktem, že jsou platy nepedagogických pracovníků velmi nízké. 

Jako drobný pozitivní signál je v tomto ohledu možné vnímat trend, kdy se 

meziroční tempo růstu průměrných platů nepedagogických pracovníků zvyšuje.  

(Speciál pro školní jídelny, 5/2017, str. 6-7) 

Česká školní inspekce ve své tematické zprávě z roku 2016 o kvalitě školního 

stravování, upozorňuje, že právě nízké platy ve školním stravování jsou největším 

ohrožením budoucnosti školních jídelen. 

3.1.2 Nefinanční odměňování 

Nepeněžní odměny umožňují zohledňovat a uspokojovat rozdílné potřeby lidí 

týkající se uznání, úspěchu, osobního růstu nebo pracovního prostředí. Nepeněžní odměny 

zahrnují nepeněžní uznání za odvedenou práci a dosažené výsledky, vytváření 

motivujících pracovních míst, poskytování příležitostí k rozvoji schopností a kariéry nebo 

vytváření pracovního prostředí, které zlepšuje kvalitu pracovního života a umožňuje 

dosahovat potřebné rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Nepeněžní odměny 

mohou být vnější, jako je pochvala nebo uznání, nebo vnitřní, které souvisejí s výzvami 

práce a s pocitem, že práce stojí za to. (Armstrong, 2015, str. 423) 

Podle Trojanové do nefinančního odměňování patří nadstandardní vybavení, 

rozvržení pracovní doby a vzdělávání. (Speciál pro školní jídelny, 5/2017, str. 10) 

V rámci nefinančního odměňování nelze pominout péči o pracovníky. 

Péči rozdělujeme na :  

a) povinnou – vychází ze zákoníku práce a obsahuje pracovní podmínky 

zaměstnanců, odborný rozvoj zaměstnanců, stravování a zvláštní pracovní 

podmínky pro některé zaměstnance 

b) smluvní péči – ve školách souvisí s odborovou organizací, v případě její 

absence s fondem kulturních a sociálních služeb (Fond kulturních 

a sociálních potřeb) 

c) dobrovolnou péči – ve školách je jí velmi málo. Většinou je dobře vidět 

v soukromých firmách. Jsou to různé materiální, organizační výhody. 

Patří sem například přidělení mobilního telefonu, práce z domova, dny volna 
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na uzdravení apod. (Speciál pro školní jídelny, 4/2017, str. 7) 

Trojanová uvádí, že povinná, smluvní a případně dobrovolná péče vytváří důležité 

podmínky pro co nejlepší výkon. Zvláště dobrovolná péče posiluje motivaci zaměstnanců 

a prohlubuje jejich sounáležitost se školou. (Speciál pro školní jídelny, 4/2017, str. 8) 

3.1.3 Celková odměna 

Celková odměna je kombinací peněžních a nepeněžních odměn. Rozmanité formy 

odměn, zvláště základní peněžní odměna, doplňková peněžní odměna, zaměstnanecké 

výhody nepeněžní odměny, včetně vnitřních odměn, které vyplývají z práce samotné, se 

vzájemně propojují a využívají jako integrovaný a konzistentní celek. 

(Armstrong, 2015, str. 423) 

Právě dobré nastavení celkové odměny, kvalitní skloubení peněžních a nepeněžních 

odměn může být pro udržení kvalitních nepedagogických pracovníků klíčové.  

Peněžní odměny zahrnují jednak peněžní odměny založené na pracích, které se 

vztahují k hodnotě prací, a jednak peněžní odměny založené na lidech, které se vztahují 

k přínosu lidí. Zahrnují také zaměstnanecké výhody a penze, stejně jako systém peněžního 

uznání za odvedenou práci a dosažené úspěchy. Nepeněžní odměny umožňují zohledňovat 

a uspokojovat rozdílné potřeby lidí týkající se uznání, úspěchu, osobního růstu nebo 

pracovního prostředí. (Armstrong, 2015, str. 425) 

Odměňování pracovníků ve školství je odbornou i laickou veřejností už dlouho 

velmi diskutovaným tématem. Na stránkách odborných publikací ale i populárních 

časopisů a denního tisku lze často najít porovnání platů pracovníků ve školství s ostatními 

pracovníky ve státní správě a samosprávě a v soukromé sféře. Výše platů například 

kuchařů ve školních jídelnách je velmi často srovnávána s výší platů stejné profese mimo 

školský systém.  

3.2 Kritéria odměňování 

Slovo „kritérium“ v souvislosti s odměňováním odborná literatura chápe jako 

metodu hodnocení, zkoumání a posuzování pracovního výkonu. 
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Chceme-li hodnotit nějakého pracovníka a jeho pracovní výkon musíme použít 

vhodná kritéria, přiměřená dané práci a povaze práce. Nemůžeme hodnotit pracovníka 

podle schopností, které má, ale k výkonu své práce nepotřebuje. Koubek dále uvádí 

nejčastěji používaná kritéria: 

a) výsledky práce, které jsou měřitelné 

b) pracovní chování 

c) sociální chování 

d) dovednosti a znalosti, potřeby a vlastnosti 

Stanovení kritérií samo o sobě k hodnocení nestačí, je třeba zároveň definovat jaký 

výkon je přijatelný, nepřijatelný, žádoucí, tj. stanovit určitou normu výkonu, a to ústně 

i písemně. 

V prostředí školy může jít např. o soulad s vizí školy. Kritéria pro přiznání odměn 

a osobního příplatku můžeme najít i jako součást motivačního programu školy.  

(Koubek, 2015, str. 128) 

Kritéria, která upravuje právní systém, jsou široká, například, přiznání osobního 

příplatku nebo odměny dle zákoníku práce, ale umožňují vedoucímu pracovníkovi jen 

velmi malé rozlišení odměny pro dobrého nebo jen průměrného nepedagogického 

pracovníka. 

Pravděpodobně nejběžnější metodou hodnocení zaměstnanců je hodnocení podle 

stupnice. Jde u universální metodu vhodnou i pro sebehodnocení pracovníků.  

(Šikýř a kol., 2016, str. 129) 

Každá škola je jiná, a to samozřejmě umožňuje řediteli školy specifikovat rozdílná 

kritéria, která budou podkladem pro osobní hodnocení nebo odměny. Na každém řediteli 

pak záleží, zda jím stanovená kritéria budou použita pro určitý časový úsek například 

školní rok, či zda se na jejich tvorbě budou případně podílet i pracovníci školy.  

Kritéria je nutné rozdělit zvlášť pro pedagogické a nepedagogické pracovníky 

vzhledem k charakteru pracovních náplní těchto profesí. 

Nastavení a definování kritérií odměňování nepedagogických pracovníků, jak je 

uvedeno v úvodu, je cílem, jak praktické, tak i výzkumné části této bakalářské práce. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Výzkumné šetření 

Cílem této bakalářské práce je vymezit kritéria, která ředitelé základní škol stanovují 

pro přiznání osobního příplatku nebo odměn pro nepedagogické pracovníky své školy. 

Pro zjištění těchto dat byl vybrán kvalitativní výzkum, jako metoda, která umožňuje 

rychlý sběr dat a vyhodnocení dat. Je to postup konstantní komparace, sběru a třídění 

údajů a hledání společných anebo rozdílných prvků mezi nimi. 

4.1 Stanovení výzkumného problému 

Výzkumným problémem této bakalářské práce je vymezení kritérií stanovených 

řediteli základních škol pro přiznání nenárokových složek platu definovaných v teoretické 

části práce tedy osobního příplatku a odměny. 

Odborné literatury, která se zabývá finančním nebo nefinančním odměňováním 

pracovníků je, jak vyplynulo z teoretické části této bakalářské práce, velmi mnoho. 

Literatury, které se cíleně zabývají kritérii odměňování v základních školách České 

republiky, je naopak velice málo. Samotnými kritérii odměňování nepedagogických 

pracovníků se literatura nezabývá vůbec, tato problematika je zmiňována pouze okrajově 

v některých odborných časopisech. 

Z teoretické části této bakalářské práce vyplynulo, že nepedagogičtí pracovníci jsou 

nedílnou součástí každé školy. Kvalita jejich odvedené práce se promítá do chodu školy 

a může přímo ovlivnit i kvalitu pedagogického procesu na škole. Kvalitně nastavené 

odměňování, zvláště pak dobré skloubení finančního a nefinančního odměňování vede ke 

spokojenosti zaměstnanců a podporuje dobré klima školy. 

Do výzkumného šetření byly zapojeny školy na území Plzeňského kraje. 

V teoretické části této bakalářské práce je uvedeno, že finanční prostředky na platy jsou 

školám přidělovány ze státního rozpočtu, lze tedy předpokládat, že nejsou velké rozdíly 

mezi kraji České republiky. Rozdílná je zřejmě finanční politika každé školy nebo 

zřizovatele. 
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4.2 Cíle a výzkumné otázky 

Hlavním cílem výzkumné části je na základě teoretických poznatků z předchozí části 

této bakalářské práce a z vlastní praxe zjistit, jaká jsou na základních školách uplatňována 

kritéria pro finanční odměňování nepedagogických pracovníků se zaměřením na 

nenárokové složky platu, osobní ohodnocení nebo odměny a vymezit formy nefinančního 

odměňování nepedagogických pracovníků. Dílčím cílem výzkumného šetření je 

analyzovat jaká kritéria upřednostňuje vedené školy a jaká nepedagogičtí pracovníci a zda 

se tato kritéria významně liší nebo shodují. Na základě těchto zjištění by se pak mělo 

dospět k plánovanému výstupu -  vymezit pro manažery škol kritéria odměňování, která by 

bylo vhodné uplatňovat při tvorbě vnitřních platových předpisů a kolektivních smluv. 

Výzkumné šetření je složeno ze dvou částí:  

První částí je analýza dokumentů -  vnitřních platových předpisů základních škol se 

zaměřením na přidělování osobního příplatku a odměn. 

Druhou částí je dotazníkové šetření pro ředitele základních škol a pro 

nepedagogické pracovníky základních škol. Otázky do dotazníku vycházely z odborné 

literatury a analýzy dokumentů. Příloha č. 1 a 2. 

Dotazník má odpovědět zejména na tyto výzkumné otázky: 

1. Máte vytvořena kritéria pro finanční odměňování nepedagogických pracovníků? 

2. Jaká kritéria jsou nejvíce důležitá pro ředitele škol? 

3. Jaká kritéria jsou nejvíce důležitá pro nepedagogické pracovníky? 

4. Jaké formy nefinančního odměňování uplatňují ředitelé škol? 

5. Jaké formy nefinančního odměňování jsou důležitá pro nepedagogické 

pracovníky? 

Stanovení výzkumného problému proběhlo na základě předvýzkumu. Dotazník pro 

ředitele škol a pro nepedagogické pracovníky byl poskytnut základné škole, která nebude 

zahrnuta do výzkumného šetření. Cílem bylo ověřit formulaci otázek, zda jsou pro 

respondentům jasné a srozumitelné, zda nepřipouští rozdílné chápání. 
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4.3  Charakteristika výzkumného souboru 

Do výzkumného souboru byly zařazeny základní školy zřizované krajem, obcí nebo 

svazky obcí na území České republiky. Do výběrového souboru bylo zahrnuto 

5 základních škol, vlastního dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 ředitelů základních 

škol a 10 nepedagogických pracovníků.  

Analýza dokumentů byla udělána na základě platových předpisů pěti náhodně 

vybraných základních škol. 

Výběr souboru byl stanoven na základě: 

- právní úpravy – školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí na území České 

republiky 

- kapacity -  školy s počtem žáků nad 400 

- typu -  školy s I. a II. stupněm vzdělávání 

Výběr souboru pro dotazníkové šetření byl stanoven na základě: 

- polohy školy – základní školy na území Plzeňského kraje 

- právní úpravy – školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí na území 

České republiky 

-  typu -  školy s I. i II. stupeň vzdělávání 

Dotazník byl sestaven tak, aby respondenty rozčlenil podle: 

- věku 

- odborné praxe 

- délky doby ve vedoucí funkci (u ředitelů škol) 

4.4 Metody a postupy 

K dosažení cíle byly použity dvě kvantitativní metody šetření: 

1. Analýza dokumentů  

Analýza byla provedena na školách, které nejsou účastníky dotazníkového šetření. 

Výsledky analýzy byly podkladem pro tvorbu otázek do dotazníkového šetření. 

Dokumenty byly analyzovány na pěti základních školách s důrazem na existenci kritérií 

pro přiznání osobního příplatku a přidělení odměn pro nepedagogické pracovníky. Školami 
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byly pro účely výzkumu poskytnuty vnitřní platové předpisy a kolektivní smlouvy, pokud 

byla součástí platové politiky dané školy. Kritéria byla porovnána, seskupena a následně 

zanesena do tabulky. Dokumenty byly školami poskytnuté s garancí toho, že budou sloužit 

výhradně pro účely této bakalářské práce a nebudou dále šířeny. Dokumenty uvedené jako 

příloha č. 3 a 4 mají anonymizovány názvy škol, pokud byly součástí názvu dokumentu. 

Originály dokumentů byly po analýze vráceny ředitelům škol. 

2. Dotazníkové šetření 

Na základě analýzy dokumentů byl vytvořen v prostředí MS Word dotazník se 

16 otázkami, které byly formulovány zvlášť pro ředitele škol a zvlášť pro nepedagogické 

pracovníky. 

Otázky do dotazníku byly rozděleny do skupin: 

1. Kritéria pro přiznání osobního příplatku. 

2. Kritéria pro přidělování odměn. 

3. Formy nefinanční motivace na škole. 

4. Kritéria důležitá pro nepedagogické pracovníky škol. 

Dotazníky byly rozeslány na oficiální mailové adresy příslušných škol, k rukám 

jejich ředitelů. 

Dotazníky pro nepedagogické pracovníky byly poslány ředitelům škol na jejich 

oficiální mailové adresy se žádostí o následné předání vybraným nepedagogickým 

pracovníkům. Většina škol na svých internetových stránkách uvádí kontakty pouze na 

vedoucí školních jídelen. Takto se mohlo dotazníkového šetření zúčastnit více správních 

pracovníků školy. 

Vzhledem k citlivosti tématu finančního hospodaření školy, byla návratnost 

dotazníku relativně malá. Celkem bylo průvodním dopisem osloveno 70 základních škol. 

V Plzeňském kraji bylo ve školním roce 2016/2017 registrováno 14 základních škol 

zřizovaných krajem, 194 základních škol zřizovaných obcemi a 8 základních škol jiného 

zřizovatele – soukromé, církevní. (Výroční zpráva o stavu vzdělávací soustavy Plzeňského 

kraje pro školní rok 2016/2017, zpracoval Krajský úřad Plzeňského kraje)  

Dotazník vyplnilo 15 ředitelů a zároveň se připojilo 10 nepedagogických 

pracovníků. Vyplnění dotazníků bylo dobrovolné, sběr dat probíhal 25 pracovních dní. 
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(od 1. 3. 2018 do 4. 4. 2018) Malá návratnost může být způsobena neochotou ředitelů 

informovat o platové politice své školy, jejich pracovní vytížení – vyplnění dotazníku 

zabralo při pilotním výzkumu řediteli školy přibližně půl hodiny, přičemž poznamenal, 

že žádostí o vyplnění různých dotazníků přichází během týdne několik, a tak je mnohdy 

nevyplňuje pro velké pracovní vytížení. 
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5 Výsledky výzkumného šetření 

Pro dosažení cíle práce bylo nezbytné vytvoření obsahové analýzy platových 

předpisů škol. Na základě zjištěných údajů z analýzy dokumentů byly vytvořeny dotazníky 

pro ředitele základních škol a nepedagogické pracovníky základních škol. Z komparace 

obou metod byl vytvořen závěr výzkumného šetření. 

5.1 Analýza dokumentů 

Analýzou obsahu dokumentů, to je kvalitativní metodou výzkumu, která prověřuje 

obsah dokumentů pěti základních škol, byly vytvořeny otázky pro dotazníkové šetření. 

Školy byly seřazeny náhodně a označeny A, B, C, D, E. 

 

Škola A 

 

Vnitřní platový předpis  

Počet stran: 6 

V úvodu jsou uvedeny všechny právní normy týkající se odměňování pracovníků ve 

školství. Předpis je rozdělen na dvě části. Část první obsahuje obecné podmínky pro 

pedagogy a nepedagogické pracovníky – termín splatnosti platu, formu převodu platu 

bezhotovostně na účet zaměstnance. V platovém předpisu je i organizační schéma školy, 

které stanovuje vedoucí pracovníky. Ve druhé části se věnuje zařazení pracovníku do 

platových tříd podle katalogu práce. Kritéria pro přiznání osobního příplatku nejsou 

uvedena. Odměny jsou rozpracovány. Kritéria pro přiznání odměn jsou podrobně 

rozpracována v příloze platového předpisu. V této příloze jsou rozdělena zvlášť pro 

pedagogické a správní pracovníky. 

Osobní příplatek: kritéria nestanovena 

Odměny: kritéria pro nepedagogické pracovníky bez finančního rozpětí 

 úspěšné splnění důležitého nebo mimořádného úkolu 

projekty – zaúčtování projektů regionálních programů a Evropské Unie., vedení 

účetnictví, rozpočet, fakturace 

práce nad rámec pracovní náplně – vlastní pracovní iniciativa, organizace 
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a spolupráce na organizaci akcí pro zaměstnance školy, žáky, veřejnost propagující činnost 

školy 

práce nad rámec pracovní doby – činnosti, které jsou spojeny s provozem školy 

a přispívají k presentaci školy nad rámec pracovní doby a zaměstnanec si nevybírá 

náhradní volno 

dlouhodobé vysoce kvalitní a nadstandardní plnění pracovních úkolů 

složité úkoly – zvládnutí neplánovaných situací, specifické činnosti vyžadující 

vedení a organizaci, efektivita těchto činností 

koncepční přínos – organizační, technický, komunikační 

ekonomizaci – návrhy a činnosti vedoucí k prokazatelně ekonomizaci provozu 

úspora energie, tepla, vody, materiálu a podobně 

ztížené podmínky – pracovně náročné podmínky narušující denní režim 

 

Škola B 

 

Vnitřní platový předpis  

Počet stran: 7 

Tento předpis je veden v bodech 1-17. V úvodu je uvedena jen jedna právní norma. 

Není rozdělen pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. Součástí je organizační 

schéma školy. Osobní příplatek je definován s finančním rozpětím pro zaměstnance, který 

dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků nebo vykonává svoji práci nad rámec svých 

pracovník povinností. Ředitel školy může, takovému zaměstnanci, poskytnou osobní 

příplatek až do výše 50 % platového tarifu. Cílová odměna je stanovena celkově za splnění 

předem stanoveného úkoly, jehož realizace bude z hlediska zaměstnavatele zvlášť 

významná. 

Osobní příplatek: kritéria, která se mohou týkat nepedagogických pracovníků 

prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s rodiči 

sebevzdělávání 

vytváření pozitivních vztahů na pracovišti, přístup k žákům, jednání s rodiči 
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pozitivní závěry kontrol České školní inspekce a jiných kontrolních orgánů 

kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů 

Odměna: zaměstnavatel každý rok vyhlašuje mimořádné úkoly pro něj důležité 

a výši odměny za ně. 

 

Škola C 

 

Vnitřní platový předpis  

Počet stran: 12 

Předpis této školy je veden v bodech 1-20. První body se opírají o právní normy 

a týkají se obecních ustanovení. Zvlášť se zabývá rozdělením nepedagogických 

a pedagogických pracovníků v bodech týkajících se zařazení do platových tříd, u příplatku 

za vedení a zvláštních odměn pro externí zaměstnance. Osobní příplatek a odměny 

nerozlišují pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Osobní příplatek je definován pro 

zaměstnance, kteří dlouhodobě kvalitně plní své pracovní povinnosti nebo pracují nad 

rámec svých pracovních povinností a má stanovena zvláštní kritéria. Odměna je přiznána 

zaměstnancům za mimořádné splnění zvlášť náročného úkolu nebo za činnost, která vede 

k významným úsporám zaměstnavatele s ohledem na finanční možnosti školy. Kritéria 

jsou stanovena. Osobní příplatek a odměna nemají stanoveno finanční rozpětí. 

Osobní příplatek: kritéria týkající se nepedagogických pracovníků 

prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči 

sebevzdělávání 

kvalitní přístup k žákům 

pozitivní závěry kontrol kontrolních orgánů 

Odměna: kritéria týkající se nepedagogických pracovníků 

správnímu zaměstnanci, který vykonává dohled nad žáky, náleží odměna 20 Kč/hod. 

zaměstnanci, který se podílí na hospodářské činnosti, může ředitel školy v případě 

zisku po roční uzávěrce poskytnout odměnu za jejich aktivitu, vedoucí školní jídelny, 

ekonomka 
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Škola D 

 

Vnitřní platový předpis  

Počet stran:3 

Tento řád je veden jako součást Vnitřní směrnice pro účetnictví, mzdové účetnictví 

a postup při účtování majetku. 

Součástí je Stupnice platových tarifů podle platových tříd a stupňů pro obě skupiny 

zaměstnanců. Zvláštní přílohu tvoří Výše příplatků za vedení vedoucích pracovníků. 

V této tabulce je uvedena z nepedagogických pracovníků pouze vedoucí školní jídelny. 

Tato směrnice se nezabývá přidělením osobního přípatku a nezabývá se ani 

odměnami. 

Osobní příplatek: Kritéria nestanovena 

Odměna: Kritéria nestanovena 

 

Škola E 

 

Vnitřní platový předpis  

Počet stran: 24 

V úvodu platového předpisu jsou uvedeny příslušné právní normy. Osobní příplatek 

je definován příslušnou právní normou a přesná kritéria přidělení osobního příplatku jsou 

uvedena v příloze a nejsou rozdělena pro pedagogické a nepedagogické pracovníky 

a nemají finanční rozpětí. Odměny jsou definovány dle příslušné právní normy a kritéria 

jsou uvedena jako příloha platového předpisu. 

Osobní příplatek: kritéria, která se mohou týkat nepedagogických pracovníků 

prezentace školy na veřejnosti 

ochota věnovat se další práci s dětmi – vedení kroužků apod. 

Odměna: kritéria, která se mohou týkat nepedagogických pracovníků 

poskytnutí pomoci při živelných událostech nebo událostech, která mohou znamenat 
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ohrožení života 

zvláště kvalitní plnění mimořádného nebo významného úkolu 

5.1.1 Zhodnocení analýzy dokumentů 

Do analýzy dokumentů bylo zařazeno pět náhodně vybraných základních škol 

zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí na území České republiky. Z pěti oslovených 

škol poskytlo své platové předpisy všech pět ředitelů, tedy 100% návratnost. Na základě 

analýzy bylo identifikováno šest kritérií pro přiznání osobního příplatku 

a sedm kritérií pro přiznání odměn. Z pěti zkoumaných dokumentů, dva neměly stanovena 

kritéria pro přiznání osobního příplatku, škola A a škola D. V jednom dokumentu nebyla 

stanovena kritéria pro přiznání odměn, škola D. Tři školy, B, C, E, mají stanovena kritéria 

pro přiznání osobního příplatku i pro přiznání odměn. 

Všechny platové předpisy ve svém obsahu zmiňují nepedagogické pracovníky.  

Kritéria pro přiznání osobního příplatku jsou dlouhodobějšího charakteru a lze je 

shrnout do okruhů: 

1. Obecné nadstandardní plnění úkolů – pozitivní závěry kontrolních orgánů, 

prezentace školy na veřejnosti, vytváření pozitivních vztahů na pracovišti 

2. Nadstandartní činnosti proaktivního přístupu – ochota sebevzdělávání, ochota 

věnovat se práci s dětmi, kvalitní přístup k žákům 

Kritéria pro přiznání odměn jsou stanovena za konkrétní činností, která jsou 

mimořádné nebo zvlášť významné nebo pomáhají škole vytvářet kladný ekonomický 

výsledek nebo pozitivní vnímání školy ze strany nadřízených nebo kontrolních orgánů 

školy. Většinou se jedná o projekty, ochota k práci přes čas, práce nad rámec pracovní 

doby nebo pracovní náplně, mimořádný dohled nad žáky a ostatní mimořádné úkoly. 

Souhrn nejčastěji využívaných kritérií pro přiznání osobního příplatku 

nepedagogických znázorňuje tabulka č. 1: 
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Tabulka č. 1 Kritéria pro přiznání osobního příplatku 

Použitá kritéria pro přiznání osobního 

příplatku (x) 

Vnitřní platový předpis školy 

A B C D E 

Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s 

rodiči 
- x x - x 

Sebevzdělávání - x x - - 

Vytváření pozitivních pracovních vztahů na 

pracovišti 
- x x - - 

Pozitivní závěry kontrol - x x - - 

Kvalitní plnění většího rozsahu pracovních 

úkolů 
- x - - - 

Ochota věnovat se další práci se žáky – 

vedení kroužků, apod. 
- - - - x 

Zdroj: autorka, 2018 

 

Souhrn kritérií pro přiznání odměn nepedagogických pracovníků znázorňuje tabulka č. 2 

Tabulka č. 2 Kritéria pro přiznání odměn 

Použitá kritéria pro přiznání odměny (x) 

Vnitřní platový předpis školy 

A B C D E 

Úspěšné splnění zvlášť náročného úkolu x - - - x 

Dohled nad žáky - - x - - 

Ekonomizace – ušetření finančních 

prostředků  
x - - - - 

Podíl na zisku z hospodářské činnosti školy x - x - - 

Práce nad rámec pracovní náplně x - - - - 

Projekty x - - - - 

Zdroj: autorka, 2018 
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5.2 Dotazníkové šetření 

Nejčastější metodou šetření je dotazník, písemný způsob dotazování, patřící mezi 

osvědčenou kvantitativní metodu výzkumu. Výhodou dotazníku je možnost oslovení 

velkého množství respondentů a také rychlé vyhodnocení odpovědí. 

Pro účely tohoto dotazníkové šetření byly proto použity dotazníky pro dvě skupiny 

respondentů: 

1. Pro ředitele škol 

2. Pro nepedagogické pracovníky 

Dotazník pro obě skupiny shodně obsahuje 16 otázek 4 typů: 

1. Otevřené otázky – umožnují samostatnou odpověď respondenta (č. 5, 8, 11, 13, 

14) 

2. Uzavřené otázky – umožňují vyjádření ano/ne (č. 1, 4, 9, 12, 15, 16) 

3. Polouzavřené – kombinuje výhody otevřených a uzavřených otázek (č. 3, 6) 

4. Škálové otázky jsou obsáhlé otázky o více položkách, které byly stanoveny na 

základě čtyřbodové škály, kdy hodnota 1 vyjadřuje nejvyšší důležitost, hodnota 

4 vyjadřuje nejnižší důležitost. Tyto otázky právě pro svoji obsáhlost umožňují 

získat velké množství dat. (č. 2, 7, 10) 

 

Hodnotící škálu dotazníkového šetření znázorňuje následující tabulka: 

Tabulka č. 3 - Hodnotící škála dotazníkového šetření 

 1 2 3 4 

Kritéria pro 

přiznání osobního 

příplatku 

Ano Ne Spíše 

ano 

Spíše ne 

 

Zdroj: autorka, 2018 

 

V první fázi byly, v rámci předvýzkumu, jednotlivé otázky konzultovány s ředitelem 

základní školy, kde pracuji. Byla ověřena jejich srozumitelnosti, jednoznačnost. Na 

základě konzultace v předvýzkumu byla přepracována zejména otázka č. 7 a otázka č. 10. 

Původně „Jaká kritéria pro přiznání odměn jsou pro Vaše nepedagogické pracovníky 
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důležitá?“ Opravená verze „Jaká kritéria jsou pro přiznání odměn pro Vaše nepedagogické 

pracovníky a pro Vás důležitá?“ Otázka číslo 10 se týká osobního příplatku a byla 

opravena v souladu s otázkou č. 7.  

Dotazník byl vytvořen pomocí internetového portálu Survio.com – on-line dotazníky 

zdarma. Portál umožňuje kromě vytvoření dotazníku, automatické vyhodnocení dat, jejich 

vložení do databáze, která na základě jednoduchých statistických metod generuje 

požadované hodnoty.  Dotazníky byly zaslány na mailové adresy škol, vyplněné dotazníky 

jsou vloženy do archivu autorky této bakalářské práce. 

5.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Respondenti byli rozděleni do dvou skupin: 

1. Ředitelé škol – celkem 15 dotazovaných 

2. Nepedagogičtí pracovníci – celkem 9 dotazovaných 

Otázka č. 1 

Má Vaše škola vytvořena kritéria pro přiznání osobního příplatku pro 

nepedagogické pracovníky? 

Odpovědi shrnuje následující tabulka: 

Tabulka č. 4 Stanovení kritérií pro přiznání osobního příplatku 

Odpovědi Ředitelé škol Nepedagogičtí pracovníci 

ANO 10 4 

NE 5 2 

NEVÍM 0 2 

Zdroj: autorka, 2018 

 

Otázka č. 2 

Jaká kritéria pro přiznání osobního příplatku pro Vaše nepedagogické 

pracovníky jsou pro Vás důležitá? Pro nepedagogické pracovníky byla upravena 

v koncové části „jsou pro Vás důležitá“? 

Škálová otázka, kde respondenti z obou skupin odpovídali v rozmezí hodnot 
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1-4. Platí, že čím nižší hodnota odpovědi, tím větší hodnotu respondenti kritériu přikládali. 

Výsledky jsou zahrnuty v následující tabulce: 

Tabulka č. 5 Kritéria pro přiznání osobního příplatku dotazníkové šetření 

Kritéria pro přiznání osobního 

příplatku 
Hodnoty -  ředitelé 

Hodnoty -  nepedagogičtí 

pracovníci 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Prezentace školy na veřejnosti 

a spolupráce s rodiči 
15 - - - 10 - - - 

2. Kvalitní plnění většího rozsahu 

pracovních činností 
- 10 3 2 - 5 - 5 

3. Vytváření pozitivních vztahů 

na pracovišti 
14 - 1 - 9 - - 1 

4. Ochota věnovat se další práci 

se žáky 
10 - 1 4 8 - - 4 

5. Pozitivní závěry kontrol 15 - - - 10 - - - 

6. Sebevzdělávání - - - 15 - - 7 3 

Zdroj: autorka, 2018 

Do dotazníkového šetření bylo zahrnuto 15 základních škol a 10 nepedagogických 

pracovníků základních škol. Na základě jejich odpovědí byla analyzována kritéria pro 

přiznání osobních příplatků a odměn, která jsou stanovena na jednotlivých školách a jak 

jsou pro ředitele škol a jejich nepedagogické pracovníky důležitá. 

1. Kritérium „prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s rodiči 

Toto kritérium bylo 100 % vyhodnoceno oběma skupinami jako velmi důležité. 

Jedná se o velmi pozitivní informaci. Jak již vyplynulo z teoretické části této bakalářské 

práce, nepedagogičtí pracovníci tvoří nedílnou součást školy a jejich aktivní přístup 

k rodičům a dětem spoluvytváří image školy.  

2. Kritérium „kvalitní plnění většího rozsahu činností 

10 ředitelů škol označilo toto kritérium jako „ne“ 3 jako „spíše ano“ 2 jako „spíše 

ne“. Z 10 nepedagogických pracovníků označilo toto kritérium 5 jako „spíše ne“ a 5 jako 

„ne“.  Pro obě skupiny bylo toto kritérium nejméně atraktivní. 

3. Kritérium „vytváření pozitivních vztahů na pracovišti 

 je stejně důležitá pro obě skupiny. 14 ředitelů škol vyhodnotilo toto kritérium jako 
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„rozhodně ano“ jeden jako „spíše ano“.  9 nepedagogických pracovníku označilo toto 

kritérium na škále jako „rozhodně ano“ jeden jako „spíše ne“.  Pro kvalitně odvedenou 

práci obou skupin působících na škole, tedy pedagogických zaměstnanců 

a nepedagogických zaměstnanců, je důležitá spolupráce. Ředitel školy jako vrcholový 

manažer musí skloubit spolupráci tak, aby byla kvalitní a přátelská a ocenit u svých 

zaměstnanců ochotu spolu spolupracovat.  

4. Kritérium „ochota věnovat se další práci se žáky 

vnímá jako důležité 11 ředitelů škol – 10 napsalo „rozhodně ano“ 1 „spíše ano“ 

4 ředitelé odpověděli „rozhodně ne“. Nepedagogičtí pracovníci označili „rozhodně ano“ 

8x „rozhodně ne“ 2x. Toto kritérium neznamenalo velký rozkol mezi oběma skupinami. 

Nepedagogičtí pracovníci mohou mimo svoji práci vést kroužky, podílet na akcích 

konaných mimo výuky a dále spolupracovat při práci s žáky. 

5. Kritérium „pozitivní závěry kontrol 

přikládaly obě skupiny respondentů velkou váhu. Možným vysvětlením je, 

že podstatnou část nepedagogických pracovníků tvoří pracovníci školní jídelny, kde je 

pravidelně prováděna kontrola krajských hygienických stanic, zpravidla každý rok a na 

rozdíl od kontrol České školní inspekce se nehlásí předem a nedá se na ní tedy připravit. 

Řediteli škol a nepedagogickými pracovníky bylo toto kritérium nejčastěji hodnoceno na 

stupnici „rozhodně ano“. Lze tedy usuzovat, že jej obě skupiny považují za nejdůležitější 

kritérium.  

6. Kritérium „sebevzdělávání“  

je naopak velmi málo důležité pro ředitele škol. Naprostá většina ředitelů, 15 z 15 

označilo toto kritérium jako „spíše ne“. Nepedagogičtí pracovníci označili ve většině, 

7 z 10, toto kritérium na škále „spíše ano“. Je tedy patrné, že nepedagogičtí pracovníci se 

chtějí ve své profesi dále rozvíjet a sebevzdělávat a chtějí, aby tato jejich snaha byla 

ředitelem školy doceněna.  

Otázka č. 3 a otázka č. 4 

Upřednostňujete dlouhodobější přidělení finančních prostředků v rámci 

osobního příplatku? 

ANO uvedlo 10 ředitelů škol a 11 nepedagogických pracovníků, NE uvedlo 

5 ředitelů škol a 4 nepedagogičtí pracovníci.   
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Na otázku č. 3 navazuje otázka č. 4: Pokud jste uvedl/a ano napište proč. 

Vzhledem k malému počtu respondentů uvádím konkrétní odpovědi: 

Ředitelé škol 

„osobní příplatek chápu jako dlouhodobější ocenění práce“ 

„osobní příplatek lze těžko odebrat, zajišťuje zaměstnanci větší jistotu“ 

„jedná se o významný motivační nástroj“ 

„nízké příjmy nepedagogických pracovníků mě nutí plat navýšit všemi možnými 

nenárokovými složkami“ 

Byly zaznamenány i odpovědi zcela kuriózní jako: 

„nevím, bylo to zvykem před mým nástupem“ 

„je to sice malá částka, ale nemusí pršet, jen když kape“ 

Nepedagogičtí pracovníci 

„chápu to jako dohodnocení mé práce“ 

„pracuji tu již dlouho, je to ocenění mé dlouhodobé loajality“ 

„na rozdíl od odměn je to jistota“ 

„po přiznání se stává nárokovou složkou“ 

„je to moje jistota, že si ředitelka váží mojí práce“ 

„osobní příplatek? Co to je?“ 

Byly zaznamenány i odpovědi mimo škálu jako je: „nevím, ale je to příjemné“, „no, alespoň 

to číslo na pásce nevypadá tak zoufale“ 

U respondentů, kteří odpověděli kladně je patrné, že osobní příplatek je vnímán jako 

jistota a určitá motivace. Částka je pevná, předem stanovena a její odebrání nebo snížení je 

omezeno zákoníkem práce.  

Otázka č. 5 

 Pokud máte jiná kritéria pro přiznání osobního příplatku pro nepedagogické 

pracovníky, napište jaká: 

Na otázku odpověděli 4 ředitelé škol. Uvádím všechny odpovědi: 
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„loajalita ke škole“ 

„přínos pracovníka pro školu například zásadní pozitivní změny v chodu daného 

úseku“ 

„o přidělení mohu rozhodnout kdykoliv, pokud zaměstnanec prokazuje kvalitu a chci 

si ho udržet, jen na to musím mít finanční prostředky“ 

„práce na projektech a spolupráce při plnění školního vzdělávacího programu“ 

 Nepedagogičtí pracovníci neodpověděli. 

Otázka č. 6 

Má Vaše škola stanovena kritéria pro přiznání odměn pro nepedagogické 

pracovníky? 

Shrnutí výsledků znázorňuje následující tabulka: 

Tabulka č. 6 Stanovení kritérií pro přiznání odměn dotazníkové šetření 

Odpovědi Ředitelé škol Nepedagogičtí pracovníci 

ANO 11 5 

NE 4 4 

NEVÍM - 2 

Zdroj: autorka, 2018 

Otázka č. 7 

Jaká kritéria pro přiznání odměn pro Vaše nepedagogické pracovníky jsou pro 

Vás důležitá? Nepedagogičtí pracovníci odpovídali na otázku: Jaká kritéria pro 

přiznání odměn jsou pro Vás důležitá? 

Škálová otázka, respondenti odpovídali na stupnici 1 až 4. Platí čím menší hodnota 

stupnice tím větší hodnota odpovědi. 
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Tabulka č. 7 Kritéria pro přiznání odměn dotazníkové šetření 

Kritéria pro přiznání osobního 

příplatku 
Hodnoty -  ředitelé 

Hodnoty – nepedagogičtí 

pracovníci 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Úspěšné splnění zvlášť 

náročného úkolu 
10 5 - - 10 - - - 

2. Ochota k práci přes čas 7 1 7 - - 10 - - 

3. Přístup k žákům 2 - 13 - 7 3 - - 

4. Aktivní přístup 

k mimoškolním akcím 
- - 15 - - - 10 - 

5. Prezentace školy na veřejnosti 5 - 4 6 - 4 - 6 

6. Projekty 10 - 5 - 5 - 5 - 

7. Ekonomizace – ušetření 

finančních prostředků 
15 - - - 8 - - 2 

Zdroj: autorka, 2018  

1. Kritérium „úspěšné splnění zvlášť náročného úkolu 

Z 15 ředitelů škol, 10 označilo toto kritérium jako „ano“ 5 jako „ne“.  

Z 10 nepedagogických pracovníků, 10 označilo toto kritérium jako „ano“ tedy 

u všech, kteří odpovídali na dotazník. 

Výsledek ukazuje, že pokud ředitel školy zadává úkol, který je plněn nad rámec 

pracovních povinností a jeho splnění vyžaduje velké nasazení zaměstnance, je po úspěchu 

tohoto zadání a je-li to v jeho možnostech, ochoten přiznat takovému zaměstnanci 

odměnu. 

Nepedagogičtí zaměstnanci vnímají toto kritérium jako klíčové. 

2. Kritérium „ochota k práci přes čas 

Z 15 ředitelů škol, 1 odpověděl na škále „ne“. O odpovědi „ano“ a spíše „ano“ se 

podělilo ostatních 14 ředitelů škol-  

Všech 10 nepedagogických pracovníků odpovědělo shodně „ne“ 

Takto velký rozdíl v odpovědích se dá vysvětlit tak, že podle zákoníku práce § 10 

zákona č. 143/1992 sb. přísluší zaměstnanci za práci přes čas odměna nebo náhradní 

volno. Odměna tedy může být chápána zaměstnanci jako něco navíc. Ředitelé škol naopak 
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pokud vyžadují od správních zaměstnanců práci přesčas, tak většinou z organizačních 

důvodů a v situacích, kdy oceňují ochotu zaměstnance pochopit danou situaci. 

3. Kritérium „přístup k žákům 

Z 15 ředitelů škol, 2 odpověděli „ano“ 13 „spíše ano“. Nepedagogičtí pracovníci toto 

kritérium označili jako „ano“ 7krát a jako „ne“ 3krát.  

Z odpovědí vyplývá, že podstatou práce na základní škole je práce se žáky. Většina 

správních pracovníků škol přichází při své práci do styku se žáky a jejich přístup k nim, 

není ředitelům škol lhostejný. Lze předpokládat, že nepedagogičtí pracovníci, kteří 

odpověděli „ne“ vykonávají svoji činnost po ukončení vyučování například úklid školy 

a nespolupracují tedy se žáky. 

4. Kritérium „aktivní přístup k mimoškolním akcím 

U tohoto kritéria byla zaznamenána nejvyšší shoda mezi oběma skupinami. 

Všech 15 ředitelů škol odpovědělo „spíše ano“ a 10 nepedagogických pracovníků 

odpovědělo „spíše ano“ Lze tedy konstatovat, že toto kritérium je důležité stejně pro obě 

skupiny. Mimoškolní akce jako jsou výlety, školy v přírodě, exkurze a podobně, vyžadují 

velké organizační zajištění, jsou náročné pro pedagogy a pro ostatní personál, který ho 

pomáhá organizačně zajistit.  

5. Kritérium „prezentace školy na veřejnosti 

Z 15 ředitelů škol, 5 odpovědělo „ano“ 4 „spíše ano“ 6 „spíše ne“. Nepedagogičtí 

pracovníci odpovídali v druhé polovině škály tedy 6 „spíše ne“ 4 „ne“.  

Tento výsledek je velmi rozdílný. Možným vysvětlením je, že nepedagogičtí 

pracovníci jsou sice nedílnou součástí školy, což podle výsledků dobře chápou ředitelé 

škol. Zatímco nepedagogičtí pracovníci se mohou cítit při prezentaci školy na veřejnosti 

jako málo viditelná součást školy.  

6. Kritérium „projekty“ 

Toto kritérium bylo důležité pro 10 ředitelů škol, 5 odpovědělo, spíše ano. 

Pro 5 nepedagogických pracovníků bylo toto kritérium důležité, pro 4 spíše důležité, pro 

1 nedůležité. 

7. Ekonomizace – ušetření finančních prostředků 

Pro 15 ředitelů škol je toto kritérium důležité, pro 8 nepedagogických pracovníků je 
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toto kritérium důležité, 2 označili toto kritérium jako nedůležité. 

Otázka č. 8 

Pokud máte jiná kritéria pro přiznání odměn nepedagogickým pracovníkům, 

napište jaká? 

Na tuto otázku odpověděli 3. ředitelé škol, uvádím obě odpovědi: 

„spolupráce při mimořádných akcích školy, realizace investic, likvidace havárie 

a podobně“ 

„vlastní kreativita, nápady, které vedou ke zlepšení školního prostředí a akcí školy“ 

„ekonomické ušetření jako je úspora energie, materiálu, úklidových prostředků 

a podobně 

Nepedagogičtí pracovníci napsali 3 odpovědi: 

„práce na víc, mimo pracovní dobu, za kterou nechci přesčasové hodiny“ 

„za práci, kterou udělám doma na svých strojích“ 

„za dobrý nápad, který je pro vedení školy atraktivní a vede ke zlepšení“ 

Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že obě skupiny chápou odměnu jako 

jednorázové ohodnocení nadstandardních pracovních činností.  

Otázka č. 9 

Jakým způsobem se stanovují na Vaší škole kritéria pro přiznání osobního 

příplatku či odměn pro nepedagogické pracovníky? 

Na tuto otázku respondenti odpovídali zaškrtnutím používané metody z výběru: 

1. vnitřní platový předpis 

2. na poradě vedení školy 

3. rozhoduji samostatně 

4. jiná: 

Nejvíce ředitelů škol stanovuje kritéria pro přiznání osobního příplatku nebo odměny 

vnitřním platovým předpisem, 10 z 15 ředitelů škol, 3 z 15 se rozhodují samostatně, 

1 ředitel stanovuje kritéria na poradě vedení školy a 1 ředitel stanovuje kritéria písemně 

pro předem dané období, tedy odpověděl v kolence „jiná“ 
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Nepedagogičtí pracovníci ve většině označili způsob č. 1 to je vnitřní platový předpis 

8 z 10 nepedagogických pracovníků, 2 označili bod č. 2 tedy na poradě vedení školy. 

Otázka č. 10 a 11 

Upřednostňujete jednorázové přidělení finančních prostředků v rámci odměn 

pro nepedagogické pracovníky? 

Tato otázka zaznamenala největší shodu mezi odpovědí obou skupin. Výsledky 

znázorňuje následující tabulka: 

Tabulka č. 8 Upřednostnění přidělení finančních prostředků v rámci odměn 

Odpovědi Ředitelé škol Nepedagogičtí pracovníci 

ANO 10 7 

NE 5 3 

NEVÍM - - 

Zdroj: autorka, 2018 

Shodu u obou skupin si lze vysvětlit finanční politikou každé školy. Ředitel školy 

nemůže předem vědět, zda bude mít finanční prostředky na přidělení odměn. 

Nepedagogičtí pracovníci mohou odměnu vnímat jako položku, se kterou nemohou 

počítat. V tomto se odměna výrazně liší od osobního příplatku, který je, pokud je přiznán, 

jistotou.  

Na související otázku „pokud jste odpověděli kladně, napište proč“ byly 

zaznamenány odpovědi, uvádím všechny: 

„jedná se o větší částku, odměny přiděluji 3x ročně nepedagogickým 

i pedagogickým pracovníkům“ 

„protože vím, kolik budu mít peněz“ 

„osobní příplatek nemohu zrušit“ 

„je to otázka papírování, odebrání osobního příplatku je byrokracie, nepřiznání 

odměn nikdo neřeší“ 

„je to motivační prvek, ale musím mít finanční prostředky“ 
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Otázka č. 12 

Uplatňujete formy nefinanční motivace nepedagogických pracovníků? 

Pro nepedagogické pracovníky byla otázka formulována: 

Uplatňuje Váš ředitel školy formy nefinanční motivace jako je například mobilní 

telefon, různé formy pochvaly, možnost dalšího sebevzdělávání? Otázka byla opravena po 

pilotním šetření, kdy ředitel školy upozornil na možnou neznalost terminologie 

u nepedagogických pracovníků. Výsledky shrnuje následující tabulka: 

Tabulka č. 9 Uplatňování nefinanční motivace 

Odpovědi Ředitelé škol Nepedagogičtí pracovníci 

ANO 11 8 

NE 4 2 

NEVÍM - - 

Zdroj: autorka, 2018 

Z tabulky jasně vyplývá, že většina dotazovaných ředitelů škol uplatňuje formy 

nefinanční motivace a většina nepedagogických pracovníků vnímá uplatňování forem 

nefinančního odměňování od svých ředitelů. 

Otázka č. 13 

Jaké formy nefinanční motivace pro Vaše nepedagogické pracovníky jsou pro 

Vás důležité? Nepedagogičtí pracovníci odpovídali na otázku: Jaké formy nefinanční 

motivace pokládáte pro Vás za důležité? 

Na základě studia odborné literatury, které je uvedena v teoretické části této 

bakalářské práce byly vybrány do škálové stupnice tyto formy nefinanční motivace 

pracovníků: 

1. Možnost dalšího sebevzdělávání 

U této formy byl zaznamenán velký rozdíl mezi tím, jak odpovídali ředitelé škol 

a jako odpovídali nepedagogičtí pracovníci. Zatímco 14 ředitelů škol odpovědělo „ne“ 

všech 10 nepedagogických pracovníků odpovědělo „ano“. Z toho lze usuzovat, 

že nepedagogičtí pracovníci se chtějí ve své profesi dále rozvíjet a zdokonalovat. Ředitelé 

škol naopak necítí potřebu své nepedagogické pracovníky nadále vzdělávat. 
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2. Osobní pochvala 

Tato forma je stejně důležitá pro ředitele škol tak i pro nepedagogické pracovníky. 

Je zřejmé, že ocenění práce pochvalou a uznáním je velmi pozitivně vnímáno oběma 

skupinami respondentů. 15 ředitelů škol odpovědělo „ano“ 10 nepedagogických 

pracovníků odpovědělo „ano“. 

3. Pochvala na poradě 

Tato forma také zaznamenala shodu obou skupin respondentů. Všichni účastníci 

odpověděli „ano“. Je tedy zřejmé, že uznání práce, jakým je pochvala, je před ostatními 

kolegy je důležitým motivačním prvkem. 

4. Kladná publicita ve školním či regionálním periodiku. 

Z 15 ředitelů škol odpovědělo 10 „spíše ano“, 5 „ne“ Všech 10 nepedagogických 

pracovníků označilo odpověď „spíše ne“. Odpovědi respondentů mohlo v této otázce 

ovlivnit, zda ředitel publikuje v regionálních denících nebo zda na škole funguje školní 

časopis.  

Otázka č. 14 

Pokud používáte jiné formy nefinanční motivace nepedagogických pracovníků, 

uveďte jaká. 

Pro zajímavost těchto forem jsem uvedla všechny dohromady, tedy bez rozdílů toho, 

zda na ně odpovídali ředitelé škol nebo nepedagogičtí pracovníci. Rozdělení skupin v této 

otázce není podstatné pro cíl této bakalářské práce, která má vymezit kritéria finančního 

a nefinančního odměňování nepedagogických pracovníků. 

Osobní dopis s ohodnocením odvedené práce 

Zlepšování pracovního prostředí na základě osobní komunikace 

Možnost odkupu zbytkových obědů ve školní jídelně 

Možnost služebního bytu 

Přizpůsobení pracovní doby provozní době Mateřské školy 

Účast na výletech tříd 
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Otázka č. 15 a č. 16 

Jaký je Váš věk? Délka Vaší praxe ve vedoucí funkci/na pracovní pozici. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že na dotazník neodpověděl žádný ředitel školy 

mladší 41 let. 7 ředitelů škol bylo ve věkové kategorii 41-50 a 8 ve věkové kategorii 51-60 

let. 

Nejvíce ředitelů bylo ve vedoucí funkci 11-20 let, celkem 10. 1 ředitel 4-10 let, 

3 ředitelé 21-30 let a jeden 31 let a více. 

Nepedagogičtí pracovníci byli zastoupeni v kategorii 4-10 3x, 11-20 1x a 21-30 6x. 

5.4 Závěr praktické části  

Praktická část měla na základě kvantitativních metod výzkumu jako je analýza 

dokumentů a dotazníkové šetření, pomoci naplnit cíl práce, tedy vymezit kritéria 

odměňování, a to finančního i nefinančního, která jsou používána řediteli základních škol 

jako jejich vrcholových manažerů při řízení nepedagogických pracovníků svých škol. 

Výzkumná část se také zabývala nepedagogickými pracovníky, zda znají kritéria 

odměňování na škole, kde pracují a zda jsou pro ně tato kritéria motivační. 

Praktická část vycházela z teoretické části této bakalářské práce a analyzuje její 

východiska. 

Na základě analýzy dokumentů pěti základních škol bylo stanoveno šest kritérií pro 

přiznání osobního příplatku pro nepedagogické pracovníky: 

1. Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči 

2. Sebevzdělávání 

3. Vytváření pozitivních pracovních vztahů na pracovišti 

4. Pozitivní závěry kontrol 

5. Kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů 

6. Ochota věnovat se další práci se žáky – vedení kroužků a podobně. 

Na základě analýzy dokumentů pěti základních škol bylo stanoveno dalších šest 

kritérií pro přiznání odměn pro nepedagogické pracovníky: 

1. Úspěšné splnění zvlášť náročného úkolu 



48 

 

2. Dohled nad žáky 

3. Ekonomizace – ušetření finančních prostředků 

4. Podíl na zisku z hospodářské činnosti školy 

5. Práce nad rámec pracovní náplně 

6. Projekty 

7. Prezentace školy na veřejnosti 

Na analýzu dokumentů navazovalo dotazníkové šetření na patnácti základních 

školách. Kritéria, která vyplynula z analýzy dokumentů, byla srovnávána podle jejich 

důležitosti pro ředitele škol a pro nepedagogické pracovníky základních škol, tak aby pro 

naplnění cíle této práce byla vymezena ta kritéria, která jsou stejně důležitá pro vedení 

školy tak i pro její nepedagogické pracovníky. Dotazníkového šetření se zúčastnilo patnáct 

ředitelů škol a deset nepedagogických pracovníků. Na základě teoretická části této 

bakalářské práce, bylo do dotazníkového šetření zahrnuto i nefinanční odměňování 

nepedagogických pracovníků, jako důležité motivační složka. 

Z dotazníkového šetření bylo jednoznačně označeno oběma skupinami respondentů 

kritérium pro přiznání osobního příplatku č. 1 Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce 

s rodiči. Dalším kritériem bylo č. 3 Aktivní přístup k mimoškolním akcím. 

Naopak velký rozdíl mezi řediteli škol a nepedagogickými pracovníky zaznamenalo 

kritérium „sebevzdělávání. Toto kritérium není důležité pro ředitele škol, ale je zjevně 

důležité pro nepedagogické pracovníky, přitom vzdělávání i nepedagogického personálu, 

jeho rozvoj a vyšší vzdělanost může být pro ředitele škol velmi výhodné.  

Důležitá kritéria pro přiznání odměn pro nepedagogické pracovníky jsou: 

Kritérium „Aktivní přístup k mimoškolním akcím“ a „Přístup k žákům“ 

Lze tedy usuzovat, že nepedagogičtí pracovníci, ačkoliv se nepodílejí na 

pedagogickém procesu, jsou nedílnou součástí další funkce školy, kterou je funkce 

výchovná.  

S ohledem na poznatky z teoretické části této bakalářské práce bylo nutné zaměřit se 

i na nefinanční formy odměňování nepedagogických pracovníků. Právě tato forma je 

významnou motivační složkou odměňování. Ředitelé škol mají mnoho možností, jak 

uplatnit tuto formu, která je chápána oběma skupinami respondentů jako tak zvaně „něco 
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navíc“. Z forem, které uváděli obě skupiny jako uplatňované a důležité stojí za uvedení: 

„Přizpůsobení pracovní doby“ zmiňováno v souvislosti s otevřením mateřské školy. 

Kritérium „Služební byt“. Obě tato kritéria jsou jistě atraktivní pro mladé zaměstnance. 

Zajímavé je i kritérium „Možnost odkupu zbytkových obědů ve školní jídelně“, které 

je pro školu jednak ekonomickým přínosem a zároveň může být atraktivní i pro 

pedagogickou část zaměstnanců.  

Za pozitivní závěr praktické části, lze však, nad rámec cíle této bakalářské práce, 

považovat zjištění, že všechna důležitá kritéria, jak pro přiznání osobního příplatku, tak 

pro přiznání odměn, jsou pro obě skupiny, ta kritéria, která jsou úzce spjata s prací se žáky. 

Jestliže učitelské povolání je veřejností, a i to i odbornou chápáno jako poslání, lze 

to tak chápat i u nepedagogických pracovníků. 

Následující grafy znázorňují nejvíce důležitá kritéria pro přiznání osobního příplatku 

a odměn pro nepedagogické pracovníky. 
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Graf č. 1 Kritéria pro přiznání osobního příplatku – ředitelé škol 

Zdroj: autorka, 2018 

Graf č. 2 Kritéria pro přiznání osobního příplatku – nepedagogičtí pracovníci 

Zdroj: autorka, 2018 
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Graf č. 3 Kritéria pro přiznání odměn – ředitelé škol 

 

 

Zdroj: autorka, 2018 

Graf č. 4 Kritéria pro přiznání odměn – nepedagogičtí pracovníci 

10

0

7

10

0

10

8 Úspěšné splnění zvlášť
náročného úkolu

Ochota k práci přes čas

Přístup k žákům

Aktivní přístup k
mimoškolním akcím

Prezentace školy na
veřejnosti

Projekty

Ekonomizace - ušetření
finančních prostředků

 

Zdroj: autorka, 2018 

 
 

10

14

15

15

9

15

15 Úspěšné splnění zvlášť
náročného úkolu

Ochota k práci přes čas

Přístup k žákům

Aktivní přístup k
mimoškolním akcím

Prezentace školy na
veřejnosti

Projekty

Ekonomizace - ušetření
finančních prostředků



52 

 

6 Závěr 

Základní škola v České republice je součástí školského systému a docházka 

nezletilých na tuto školu je povinná. Účelem základní školy je nejen vzdělávání, ale také 

výchova žáků zpravidla od 6. do 15. roku života, tedy nezletilých dětí. Na obou těchto 

činnostech se podílejí všichni zaměstnanci školy. Toto téma bakalářské práce jsem si 

zvolila, protože na základní škole pracuji jako nepedagogický pracovník. 

Bakalářská práce, Kritéria odměňování nepedagogických pracovníků na základních 

školách, měla za hlavní cíl vymezit kritéria odměňování nepedagogických pracovníků na 

základních školách České republiky. Dílčím cílem bylo vymezit, která kritéria jsou nejvíce 

důležitá pro ředitele základních škol a která jsou nejvíce důležitá pro nepedagogické 

pracovníky základních škol. V souladu s cíli této práce byly sestaveny výzkumné otázky. 

Jaká kritéria odměňování v rámci nenárokových složek platů, osobních příplatků a odměn 

uplatňují ředitelé škol? Jaká kritéria odměňování v rámci nenárokových složek platů jsou 

důležitá pro nepedagogické pracovníky?  

Na základě studia odborné literatury byla vypracována teoretická část této 

bakalářské práce. Hlavním tématem bylo odměňování jako součást personálních činností 

vrcholových manažerů organizací, jeho celkové pojetí pro spravedlivé a efektivní 

odměňování.  

Z teoretické práce vyplynulo, že efektivní a spravedlivé nastavení odměňování 

pracovníků je klíčové pro kvalitní chod školské organizace.  

Cílem práce bylo vymezení kritérií finančního a nefinančního odměňování 

nepedagogických pracovníků, která používají ředitelé škol a porovnat je s kritérii, která 

jsou důležitá pro nepedagogické pracovníky základních škol. 

Za účelem naplnění cíle této práce bylo ve výzkumné části na základě analýzy 

dokumentů pěti náhodně vybraných škol analyzováno 6 kritérií používaných řediteli škol 

pro přiznání osobního příplatku a 6 kritérií pro přiznání odměn pro nepedagogické 

pracovníky.  Ve druhé fázi výzkumné práce byla kritéria z analýzy dokumentů srovnávána 

na základě dotazníkového šetření a seřazena podle důležitosti jak pro ředitele škol, tak pro 

nepedagogické pracovníky škol. 

Na základě těchto kvantitativních metod výzkumu byla vymezena kritéria finančního 

nefinančního odměňování nepedagogických pracovníků a tím byl naplněn cíl této 
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bakalářské práce.  

Pozitivním zjištěním, které vyplynulo srovnáváním kritérií je, že kritéria, která jsou 

atraktivní pro obě skupiny, jsou úzce spjata s chodem školy, jejího klimatu a vystupování 

na veřejnosti.  Obě skupiny respondentů chápou, že skloubení práce pedagogického sboru 

a nepedagogických pracovníků je důležité pro bezproblémový chod školy, bez ohledu na 

různosti jejich práce. Tomu svědčí kritéria, pro přiznání osobního příplatku 

nepedagogickým pracovníkům, která zaznamenala největší shodu jsou: „Prezentace školy 

na veřejnosti, spolupráce s rodiči“ a kritérium „Pozitivní závěry kontrol“ Pro přiznání 

odměny pro nepedagogické pracovníky to jsou kritéria: „Přístup k žákům“ a „Aktivní 

přístup k mimoškolním akcím“  

Za zamyšlení pro ředitele škol stojí kritérium „Sebevzdělávání“, které zaznamenalo 

největší rozdíl mezi respondenty. Zatímco ředitelé škol ho považovali za nedůležité, 

nepedagogičtí pracovníci by se rádi vzdělávali. Další vzdělávání nepedagogických 

pracovníků, jeho možnosti, dostupnost, atraktivita a kvalita, by mohlo být tématem pro 

jinou bakalářskou práci.  

Dalším předmětem šetření byly nefinanční motivace nepedagogických pracovníků. 

Z teoretické části vyplynulo, že platy nepedagogických pracovníků jsou bez ohledu 

na jejich nárůst stále podhodnoceny. Lze tedy předpokládat, že pro udržení některých 

služeb, jejich kvality a atraktivity, jako je například školní stravování, je klíčové dobré 

nastavení platové politiky každé školy s ohledem na nenárokové složky platu 

a samozřejmě i nefinanční motivaci nepedagogických pracovníků.  Z forem nefinanční 

motivace stojí za uvedení: „Přizpůsobení pracovní doby“ a „Možnost odkupu zbytkových 

obědů ve školní jídelně“  

Skloubení finančního odměňování a nefinančního odměňování je nelehkým úkolem 

každého vedoucího pracovníka. Ředitel školy je vždy zároveň pedagogickým pracovníkem 

své školy, současně řídí práci nepedagogických pracovníků, jejichž činnost na škole je 

profesně odlišná.  

Bakalářskou práci lze považovat za inspirativní pro ředitele škol, kteří chtějí 

spravedlivě odměňovat své zaměstnance a tím výrazně pozitivně ovlivnit klima na své 

škole a s tím související kvalitu pedagogického procesu. 
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