
Vážená paní ředitelko,  

učitelé, příp. další pedagogičtí pracovníci, působící ve škole při zdravotnickém zařízení měli 

v minulosti právo na příplatek ve II. skupině – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže 

nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Po úpravách ve školském zákoně a ve vyhlášce 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, se některé pojmy blíže specifikovaly a došlo ke 

změně v definici žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a tyto školy při zdravotnických 

zařízení z této definice vypadly. Víme ale, že úmyslem zákonodárců při změně definice žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami po nabytí účinnosti zákona č. 82/2015 Sb. (změna 

školského zákona a některých jiných zákonů) nebylo měnit okruh prací se značnou mírou 

neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. od 1. 

11. 2017 prosadilo opětovné začlenění těchto pedagogických pracovníků do II. skupiny prací 

se značnou mírou neuropsychické zátěže, a proto pedagogickým pracovníkům, kteří na těchto 

školách při zdravotnických zařízeních pracují, náleží zvláštní příplatek:  

§ 8 

Zvláštní příplatek (č. 564/2006 Sb.) 

(1) Zvláštní příplatek určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného 

pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních 

podmínek do skupin stanoví příloha č. 8 k tomuto nařízení. 

(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině  

a) I. 400 až 1 300 Kč, 

b) II. 600 až 2 500 Kč, 

c) III. 1 000 až 5 000 Kč, 

d) IV. 1 500 až 7 500 Kč, 

e) V. 2 000 až 10 000 Kč. 

Příloha 8 NV (č. 564/2006 Sb.) 

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem 

ohrožení zdraví nebo života 

1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální 

práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami  

1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto 

děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních. 

1.2. 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, 



1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, 

1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením. 
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