
Příloha č. ó

Doporučený podklad pro výpočet odměny za produktivní činnost žáka

Problematika produktivní čirmosti nesmí zastínit význam praktického vyučování, a proto
je nutné zdůramit, že praktické vyrrčování je předevšín vzdělávónírn a produktivní činno§t
je připustnou, nikotiv však nezbytnou součásti jeho obsahu. Za posolzeni, zda konkrétrí
činnost žráku lykonávajících praktické ryučování (dálejižjen PVY) pňnáší příjem, odpovidá
osoba, u níž se PVY vykonává.
Povaha produktivrú činnosti závisí na ekonomickém přínosu činnosti konkrétního žáka pŤo tuto
osobu - žik vykonává produktivní činnost jen v určitém časovém úseku PVY. PVYje členěno:
- na časové úseky, kdy se žák pozorováním seznamuje s r{írobními postupy, nacvičuje

zrákladní dovednosti apod,, přičemž výsledekjeho činnosti není ekonomicky vlrr:žitelný pro
osobu, u níž se PVY uskutečňuje, a nejedná se tedy o produktivní činnost,

- na časové úseky, kdy žák lykonává produktivní činnost ve smyslu § 122 odst. l zákona č.
561/2004 Sb.

Minimální výše odměny za produktivní činnost žáků (dáte již jen PČ) se vypočítrlvá
z minimální mzdy a tvoří její 30% podíl, Při slanovené měsíční minimální mzdě 17,300,00 Kč
je hodinová min. mzda103,80 Kč, pro 30% podít je to pak 3i,14 Kč/hod. Odměna zaPČ je
žIákům vyplácena v závislosti na posorrzení rozsahu a kvality lČ žaka píi dodržováni všech
plahých předpisů a norem (tabulka č. 1).

tabulka č, 1

Žakům 1. ročnftu odměna náleží jen ve lfiimečných případech (mimořídná pracovní aktivita,
apod,) předpoktiÁá se. že žák může }T,koilívat pruměrně 3 hodiny PČ denně - délka
praktického vyučováni je 6 hodin.
U žikn 2. ročniku se předpoklád:! že žáů< mtůr lykonat průměmě 5 hodin PČ denně * délka
praktického vyučování je 7 hodin.
Ve 3, a 4. ročniku žák může vy,konat PČ aZ do rozsahu svého vyučovacího dne - což je
7 hodin.
Ze zde uvedeného (tabulka é. 2) vyp|ývá vztah mezi klasiíikací žáka a jeho odměnou za PČ.
Jedná se porrze o doporučení, vyplacená částka však nernii klesnout pod hranici doporučené
mzdy.

tabulka č, 2
klasifikaění
stupeň

1. ročnft
(1 derr/až 3 hodiny PČ)

2. ročnik
(1 den/ až 5 hodin PČ)

3. a 4. ročnft
(1 derr/ až 7 hodh PČ)

rýbomý lze pfizrrat odměnu do
94,00 Kč

do 156,00 Kč do 218,00 Kč
chvalitebný do 125,00 Kč do 187,00 Kč
dobŇ bez odměny za PČ do 94,00 Kě do 156,00 Kč
dostatečný bez odměny za PČ do 63,00 Kč do 125,00 Kč
nedostatečný bez odměny za PČ

počet hodin pč žau 1

hodina

,,

hodiny
J

hodiny
4
hodiny

5
hodin

6
hodin

1
hodin

Minirná|ní mzda áka (, rc) 31,14 62,30 93,40 124,60 155,70 186,80 218,00
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