
Učitel/ka v mateřské škole

Učitel/ka na základní škole

Průměrná výše na nadtarifní složky PlatU Pro rok 2021 
(určené zejména na příplatky za třídnictví, osobní příplatky, pedagogické intervence či odměny) 

Platový tarif 2017 

21.570 Kč 
24.910 Kč

Platový tarif 2017 

22.620 Kč
29.500 Kč

normativ na nárokovou část nadtarifních složek platu (nárokové příplatky) se pro rok 2021 oproti roku 2020 zvýší:
 • u učitele/ky mateřské školy o 500 kč měsíčně na každý úvazek
 • u učitele/ky základní školy o 1.500 kč měsíčně na každý úvazek
 • u učitele/ky SŠ a konzervatoře o 1.500 kč měsíčně na každý úvazek

vzniká tak prostor například pro zdvojnásobení výše příplatků za třídnictví.

v roce 2020 došlo k posílení personálního  
obsazení mateřských škol, základních škol, 
středních škol a konzervatoří  
o 3 154 nepedagogů. 
v roce 2021 se pokračuje dalším  
posílením o 1 269 nepedagogů  
na IT správu v ZŠ a chůvy v MŠ.

1.000 kč měsíčně na každý úvazek učitele zš, sš a konzervatoře do fondu kulturních a sociálních potřeb.

objem financí na oniv (z nichž škola platí učební 
pomůcky, další vzdělávání pedagogů nebo dopravu  
na plavání či zážitkové akce) se oproti roku 2020: 
 •  na 1 žáka prvního stupně  

základní školy zdvojnásobí
 •  na 1 dítě v mateřské škole  

zvýší o 75 %

Rozpis financí pro každou konkrétní mateřskou školu, základní školu, střední 
školu či konzervatoř zřizovanou obcí nebo krajem z úrovně MŠMT pro daný 
kalendářní rok najdete na www.msmt.cz. 

Učitel/ka základní školy       10.600 kč měsíčně 
(bez zahrnutí pedagogické intervence)

Učitel/ka základní školy       11.100 kč měsíčně 
(se zahrnutím pedagogické intervence)

Učitel/ka mateřské školy     7.300 kč měsíčně 
Učitel/ka střední školy       10.700 kč měsíčně 
Učitel/ka konzervatoře        9.200 kč měsíčně 

Průměrná nadtarifní složka pedagogického pracovníka v roce 2017 byla jen 4.000 kč měsíčně. 

Platový tarif 2021 

30.670 Kč 
35.420 Kč 

Platový tarif 2021 

32.170 Kč 
41.940 Kč 

rozdíl 

9.100 kč měsíčně 
10.510 kč měsíčně

rozdíl 

 9.550 kč měsíčně 
12.440 kč měsíčně

začínající: 
více než 32 let praxe: 

začínající: 
více než 32 let praxe: 

+ 42 % 

+ 42 % 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rgs-usc-a-soukrome-skolstvi
www.msmt.cz

