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Vážená paní magistro, 

na úvod bych Vám chtěl poděkovat za cenné připomínky a návrhy k financování školských 
poradenských zařízení (dále ŠPZ). Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) 
si váží náročné práce, kterou ŠPZ vykonávají, a jeho záměrem není klást pracovníkům těchto 
školských zařízení překážky, které by mohly ztěžovat podmínky, za nichž vykonávají svou 
činnost. To se týká i vynakládaných finančních prostředků. MŠMT si uvědomuje, že úspory 
v této oblasti nejsou vhodné, naopak je vyvíjena snaha ŠPZ maximálně podpořit. 

Vaše návrhy ke změně financování jsme pečlivě zvážili a sděluji, že případná změna vyhlášky 
č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), 
podle Vašeho návrhu, je legislativně velmi obtížně realizovatelná a následně i velmi obtížně 
aplikovatelná z důvodu dvojího přístupu ke ŠPZ. Případná změna vyhlášky v konečném 
důsledku nemusí zajistit Vámi očekávaný finanční efekt, neboť nadále bude v kompetenci 
krajského úřadu stanovit samotnou výši normativu. To také znamená, že i bez změny vyhlášky 
má krajský úřad možnost normativ pro ŠPZ stanovit tak, že v samotné konstrukci normativu 
(prostřednictvím stanovení ukazatelů Np a No) zohlední jednorázový pokles „výkonů“ ŠPZ. 
Dalším nástrojem, který má ŠPZ a krajský úřad standardně k dispozici je tzv. dohodovací řízení, 
v rámci kterého je možné zohlednit objektivní specifické potřeby ŠPZ, která považují 
normativní rozpis přímých výdajů za nedostatečný.  

Stejně jako pro rok 2021 i pro rok 2022, s ohledem na výše uvedené, bude MŠMT ve své 
komunikaci směrem ke krajským úřadům apelovat na zohlednění mimořádného poklesu 
„výkonů“ ŠPZ v souvislosti s pandemií covid-19 tak, aby bylo dostatečně zajištěno financování 
personálního obsazení těchto školských zařízení.  

S pozdravem 

 
 
 
 

Vážená paní 
Mgr. Soňa Baldrmannová 
Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z. s. 
Sona.Baldrmannova@pppbrno.cz  
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