
ONIV – MALÉ VÝDAJE S VELKÝM DOPADEM

ONIV – mají správně nastavený účel? A o co ředitelé přijdou, když se tato částka sníží?

ONIV neboli ostatní neinvestiční výdaje jsou zdroje financí využívané na různé potřeby
škol. Podle školského zákona je může škola využít na:

● učební pomůcky,
● výdaje na školní potřeby a na učebnice (pokud jsou podle školského zákona

poskytovány bezplatně),
● hrazení náhrad za prvních 14 dnů nemoci zaměstnanců škol a školských

zařízení,
● výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného

rámcového vzdělávacího programu,
● podporu realizace akti�t, prostřednictvím kterých může být podporována

profilace škol,
● podporu zážitkové pedagogiky, případně na podporu akti�t zvyšující kvalitu

distančního či technického vzdělávání,
● další vzdělávání pedagogických pracovníků (cestovné, školení a semináře

pedagogických zaměstnanců) a na činnosti, které přímo sou�sejí s rozvojem
škol a kvalitou vzdělávání

● obnovu či doplnění učebnic a učebních pomůcek,
● výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů

zdravotně postižených.

Neadekvátně široké možnosti využití ONIV se plně proje�ly při pandemii co�du-19,
protože školy využívaly finance pro placení náhrad nemocným učitelům. Další položky v
podobě pomůcek nebo dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebyly od
nečekaných výdajů chráněny. Z důvodu nejsilnější vlny korona�ru v únoru 2022 došlo k
obávanému scénáři a nový školní rok začaly některé školy s omezenými zdroji. Situaci
vystihuje graf Asociace ředitelů základních škol ze září 2022:
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zdroj: AŘZŠ
Více než čtvrtina dotazovaných škol vyčerpala přes 50 % ONIV na nemocenskou.

K eskalaci problému přispěl také návrh státního rozpočtu pro rok 2023, který snižuje
ONIV o 30 % oproti minulému roku.

Už teď se školám osekaly tzv. ONIVy neboli ostatní neinvestiční výdaje, ze
kterých se platí i nemocenská, a jelikož už na její pokrytí nestačí, ředitelé ji
platí z nadtarifních složek neboli z peněz na odměny. Takže navenek to
vypadá, že se učitelům přidává, ale jinou cestou se jim zase ukrajuje.

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy v rozhovoru pro EDUin.cz
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https://www.eduin.cz/clanky/ucitelska-platforma-a-cosiv-se-bouri-proti-navrhovane-zmene-v-pridelovani-asistentu-do-skol-otevrenym-dopisem-ministrovi-poskodi-to-skoly-ktere-umi-inkluzi-rika-petra-mazancova/
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zdroj: rozpočty kapitoly 333 - MŠMT

Škrty by podle bývalého ministra školství Petra Gazdíka měl nahradit Národní plán
obnovy, z něhož lze čerpat peníze na digitální techniku nebo na doučování (Deník N). S
tím však nesouhlasí Asociace ředitelů základních škol, která v tiskové zprávě upozorňuje
na:

● přesouvání prostředků na platy učitelů (odměny) pro uhrazení ONIV,
● potřebu zohlednění nárůstu cen nákladů na vzdělávání (učebnice, pomůcky aj.),

které nelze vždy hradit z evropských peněz,
● možnost vyjmout čerpání nemocenské z ONIV a přesun položky do jiné kapitoly

rozpočtu.

Lze si položit otázku, zda se jedná o pandemickou výjimku nebo je systém špatně
nastaven. EDUin považuje minimálně za nešťastné slučování finančních zdrojů, kterými
jsou hrazeny nepředvídatelné situace v podobě zdravotních náhrad a zároveň pra�delné
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https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet-kapitoly-msmt
https://denikn.cz/967244/nemame-penize-na-ucebnice-ani-pomucky-dotujeme-to-z-platu-ucitelu-zlobi-se-na-stat-skoly/?ref=list
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výdaje na pomůcky, učebnice a vzdělávání pedagogických pracovníků. Obzvlášť poslední
jmenovaná položka je po co�dových letech v neuspokojivém stavu, jak dokazuje mapa
České školní inspekce:

zdroj: ČŠI: České školství v mapách, s. 144

autor: Jan Zeman
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https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2022_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/Ceske-skolstvi-v-mapach_everze.pdf

