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Metodický materiál pro potřeby účastníků Celostátní konference pracovníků DMI v roce 2018 
 
 

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků 
a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových 

tříd podle katalogu prací 
 

Z právních předpisů uspořádala: Mgr. Sylva Nekolová 
 

1.   Odměňování – právní předpisy a pojmy 

Odměňování za práci je jednou z nejdůležitějších oblastí pracovněprávních vztahů a platí pro ně 

základní  

princip stejného peněžitého plnění (stejného platu, mzdy nebo odměny z dohody) za stejnou 

práci nebo 

za práci stejné hodnoty u zaměstnavatele. 

1.1 Právní předpisy upravující odměňování 

Odměňování je upraveno: 

 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP), část 

šestá,  § 109 až  § 150 a § 224 odst. 2 v části desáté ZP 

 nařízením vlády č. 341/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018), o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen NV č. 341/2017 Sb.) – k datu 31. 

12. 2017 zrušeno dosavadní nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

 nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy 

(nebo platu), o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV č. 

567/2006 Sb.) 

 nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (ve znění 

změn provedených nařízením vlády č. 399/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018) 

Odměňování v ZP: 

 odměňování platem – viz § 122 až § 137 a § 224 odst. 2 ZP 

 odměňování mzdou obsahuje § 113 až § 121 ZP 

 o odměně z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pojednávají § 111, § 138 ZP 

 o odměně za pracovní pohotovost § 140 ZP 

Odměňování za práci formou platu: 

 Plat je poskytován ve veřejných službách a správě (tzv. nepodnikatelská sféra, např. resort 

školství). 

 Pro odměňování platem platí zásada „co není dovoleno, je zakázáno“, tj. plat se nesmí 

určit jiným způsobem, v jiném složení ani v jiné výši, než stanoví ZP a právní předpisy 

vydané k jeho provedení. 

 

1.2 Hlavní zásady a pojmy v odměňování 

Hlavní zásady: 

 Za práci se odměňuje podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a obtížnosti 

vykonávané práce, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 
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 Odvětvová srovnatelnost – stejně náročné práce jsou zařazeny do stejných platových tříd. 

 Rozhodující podíl platu tvoří nárokové složky. 

Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: 

1. stát 

2. územní samosprávný celek (obec nebo kraj) 

3. státní fond 

4. příspěvková organizace za předpokladu, že její náklady na platy a odměny za pracovní 

pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu 

zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, 

5. školská právnická osoba zřízená MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 

6. veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. 

 

Plat určuje podle § 122 ZP zaměstnavatel, resp. zřizovatel u ředitele školy – tj. statutárního 

orgánu, jen způsobem, ve složení a takové výši, kterou stanoví ZP a právní předpisy vydané k jeho 

provedení. 

Platem nejsou náhrady výdajů poskytované v souvislosti se zaměstnáním, např. náhrady platu, 

odstupné, 

cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost apod. 

Plat tvoří tyto složky: 

1. platový tarif – je určen platovou třídou a platovým stupněm ve stupnici platových tarifů 

(platových  tabulkách) – § 123 ZP a NV č. 341/2017 Sb. (dříve č. 564/2006 Sb.) 

2.  příplatek za vedení (včetně zastupování) u vedoucích zaměstnanců – § 124 a § 11 ZP 

3.  příplatek za noční práci – § 125 ZP 

4 . příplatek za práci v sobotu a v neděli – § 126 ZP 

5. plat nebo náhradní volno za práci přesčas (pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem 

nedohodli na náhradním volnu místo platu za práci přesčas) – § 127 ZP 

6. příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí – § 128 ZP, § 6 a § 7 NV č. 567/2006 Sb., 

(např.  prach, chemické látky, hluk, který překračuje hygienický limit, apod.) 

7.  zvláštní příplatek – u zaměstnanců, kteří vykonávají práce podle míry neuropsychické zátěže 

nebo s jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života – § 129 ZP, § 8 a příloha NV č. 

341/2017  Sb. (např.  dohled nad žáky, kterým hrozí zvýšené riziko úrazů, práce třídního 

učitele, apod.) 

8. příplatek za rozdělenou směnu – § 130 ZP – souvislé přerušení směny nebo souhrn přerušení 

téže směny činí alespoň dvě hodiny, směnou u pedagogického pracovníka je pracovní doba, 

v níž koná přímou a nepřímou pedagogickou činnost. Pokud by zaměstnavatel stanovil začátek 

např. na 6:30 hod. a konec např. na 16:30 hod. a více, měla by vychovatelka dělenou směnu, 

protože teprve tehdy by došlo k přerušení celkové pracovní směny na dvě hodiny (plný 

pracovní úvazek 40  hod./týdně – 8 hod./denně) 

9.  příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah – § 132 ZP a NV č. 75/2005   

Sb., ve znění pozdějších předpisů1 
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10. specializační příplatek pedagogického pracovníka – § 133 ZP a § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., tj. 

za vykonávání specializovaných činností, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační 

předpoklady     (kvalifikační předpoklady pro vykonávání těchto činností a jejich taxativní výčet 

stanoví § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

      Pokud je specializovaná činnost vyžadující další kvalifikační předpoklady z nezbytnosti 

vykonávána v souladu s § 22 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb. pedagogickým pracovníkem, který 

nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace pro výkon této činnosti, nepřísluší mu specializační 

příplatek podle § 133 ZP. Ohodnocení výkonu této činnosti jinou formou (např. odměna, 

osobní příplatek) je pak na rozhodnutí ředitele 

11.   plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – § 135 ZP; za práci ve svátek se poskytuje 

náhradní volno, nepracoval-li zaměstnanec proto, že na jeho obvyklý pracovní den připadl 

svátek, plat se mu nekrátí, zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí 

příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo 

náhradního volna 

12.   osobní příplatek – § 131 ZP, ocenění dlouhodobého dosahování velmi dobrých pracovních 

výsledků nebo plnění většího rozsahu pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci 

13. odměny – § 134 a § 224 odst. 2 ZP, za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného 

pracovního úkolu; odměny při životních a pracovních výročích, za poskytnutí pomoci při 

mimořádných událostech – jsou nadále považovány za odměny zahrnované do prostředků na 

platy a jejich financování je stejné jako doposud. 

 

Platový výměr – § 136 ZP – je jednostranným jednáním zaměstnavatele. Zaměstnavatel má 

povinnost vydat platový výměr zaměstnanci v den nástupu do práce a uvést v tomto platovém 

výměru údaje  o platové třídě a platovém stupni, o výši platového tarifu a ostatních pravidelně 

měsíčně poskytovaných složkách platu, o termínu a místu výplaty, pokud tyto údaje neobsahuje 

smlouva (i kolektivní) nebo vnitřní předpis. Jestliže dojde ke změně skutečností uvedených v 

platovém výměru, je zaměstnavatel povinen to zaměstnanci písemně oznámit s uvedením 

důvodů nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Přeřazení zaměstnance do jiné platové 

třídy není možné bez věcného zdůvodnění (například při přeřazení zaměstnance do nižší platové 

třídy musí zaměstnavatel jednoznačně vymezit činnosti, jejichž výkon nebude nově po 

zaměstnanci požadovat). 

Řediteli, tj. vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem, vydá platový výměr zřizovatel 

školy   –  viz § 122 odst. 2 ZP. 

Platový tarif – § 123 odst. 1 ZP, § 5 a přílohy NV č. 341/2017 Sb. je určen přiznanou platovou 

třídou a platovým stupněm podle doby započitatelné praxe nebo postupem podle § 6 NV č. 

341/2017 Sb.  

Stupnice platových tarifů (platové tabulky – viz přílohy NV) – pedagogickým pracovníkům přísluší 

platový tarif podle přílohy č. 5 NV č. 341/2017 Sb., nepedagogickým pracovníkům podle přílohy č. 

1 NV č. 341/2017 Sb. 
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Kvalifikační předpoklady pro platové účely – nadále jsou stanoveny v § 2 odst. 1 NV č. 341/2017 

Sb., od 4. do 12. platové třídy jsou kvalifikační předpoklady stanoveny alternativně: 

 

Platová třída   Požadované vzdělání 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

1. a 2.    ZŠ nebo základy vzdělání 

3.    střední vzdělání 

4.    střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání 

5.    střední vzdělání s výučním listem 

6.    střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním 

listem 

7. a 8.    střední vzdělání s maturitní zkouškou 

9.    VOŠ nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 

10.    VŠ v Bc. studijním programu nebo VOŠ 

11. a 12.   VŠ v Mgr. studijním programu nebo VŠ v Bc. studijním programu 

13. a vyšší  VŠ v Mgr. studijním programu 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Použité zkratky: ZŠ – základní vzdělání; VOŠ – vyšší odborné vzdělání; VŠ – vysokoškolské 

vzdělání; Bc. – bakalářský; Mgr. – magisterský. 

 

Platová třída – § 123 odst. 2 a 3 ZP, § 3 NV č. 341/2017 Sb.  Zaměstnavatel zařadí zaměstnance 

do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm 

požadovaných nejnáročnějších pracích; dříve bylo právními předpisy stanoveno pro zařazení také 

plnění „kvalifikačních předpokladů“ vzdělání – platný ZP tento požadavek neuvádí. Nicméně NV 

č. 341/2017 Sb. pro platové účely potřebné vzdělání požaduje. Vedoucímu zaměstnanci přísluší 

zařazení do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává. 

Pokud to sjednaný druh práce v pracovní smlouvě dovoluje, může zaměstnavatel snížit 

zaměstnanci platovou třídu jen v případě, že mu nebude nadále přidělovat práce, které 

odůvodňovaly předchozí zařazení zaměstnance do vyšší platové třídy. Má-li zaměstnanec 

písemně stanovenu pracovní náplň, je nutné ji v případě přeřazení do jiné platové třídy změnit. 

Zařazení prací do platových tříd 1. až 16. stanoví NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě. 

Platový stupeň – § 123 odst. 4 ZP a § 4 NV č. 341/2017 Sb. Zařazení do platového stupně 

ovlivňuje doba dosažené praxe, doba péče o dítě a doba výkonu vojenské základní (náhradní) 

služby nebo civilní služby, tj. tzv. „započitatelná praxe“. 

U dosažené praxe se rozlišuje: 

 praxe v oboru požadované práce, kterou zaměstnavatel započítá v plném rozsahu; rozumí 

se výkon práce (činností), pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného 

zaměření jako pro výkon požadované práce (rozhoduje zaměstnavatel). V této souvislosti 

MŠMT doporučovalo dříve a doporučuje nadále zaměstnavatelům a v případě ředitelů 

škol a školských zařízení zřizovatelům, aby dosažená pedagogická praxe, tj. praxe 

pedagogických pracovníků, získaná ve všech pedagogických profesích uvedených v 

zákoně č. 563/2004 Sb., kteří vykonávají nebo dříve vykonávali pedagogickou činnost 
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přímým působením na vzdělávané děti, žáky nebo studenty a tím uskutečňují výchovu a 

vzdělávání na základě školského zákona, byla posuzována jako „praxe v oboru 

požadované práce“ a započítána v plném rozsahu; 

 jiná praxe – zápočet v rozsahu 0 až do 2/3 podle míry využitelnosti předchozí jiné praxe 

pro nyní požadovanou práci (rozhoduje zaměstnavatel). 

Náhradní doby zahrnuté do započitatelné praxe: 

 vojenská základní nebo náhradní služba – plný zápočet 

 civilní služba – zápočet v rozsahu vojenské základní služby 

 plný zápočet, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let (při jakémkoli počtu dětí): 

- mateřská a další mateřská, rodičovská dovolená nebo doba trvalé péče o dítě nebo děti 

v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené, další mateřské dovolené, 

rodičovské dovolené zápočet v rozsahu, jaký v té době stanovoval zákon, 

- osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě nebo děti. 

 

Odpočty roků stanovené v § 4 odst. 7 písm. a) až d) NV č. 341/2017 Sb. jsou povinné, 
neprominutelné. Odpočet let pro platové účely platí také pro pedagogické pracovníky, kteří sice 
splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., nebo kterým ředitel v souladu s tímto 
zákonem prominul odbornou  kvalifikaci, ale kteří nedosahují vzdělání stanovené v § 2 odst. 1 NV 
č. 341/2017 Sb. v první alternativě pro příslušnou platovou třídu; rozhodující je tedy stupeň 
vzdělání, nikoli získání odborné kvalifikace. 
 
Příklad:  vychovatelce školní družiny, DM v 9. platové třídě, která získala kvalifikaci středním 

vzdělání s maturitní zkouškou, je odečtena doba dvou let; vychovatelce v 10. platové 
třídě, která získala kvalifikaci středním vzděláním s maturitní zkouškou, je odečtena 
doba tří roků. 

Naopak odpočty let se neprovedou pedagogickým pracovníkům, kteří dosahují (nebo během 
zaměstnání dosáhli) vyššího vzdělání, než je požadováno v § 2 odst. 1 NV č. 341/2017 Sb. pro 
příslušnou platovou třídu, nebo vysokoškolského vzdělání (v jiném pedagogickém nebo 
nepedagogickém studijním oboru). 
 
Příklad:  učitelka mateřské školy v 9. platové třídě získala požadovanou kvalifikaci středoškolským 

vzděláním, vysokoškolské vzdělání získala v nepedagogickém studijním programu. Pro 
postup do platové třídy se jí nebudou odpočítávat žádné roky. 

 
Tzv. minusový zápočet – tento případ nastává tehdy, když zaměstnanec, jemuž se má 
předepsaná doba odečíst, nemá žádnou dřívější praxi nebo dosáhl kratší doby praxe, než má být 
odečtená. Tomuto zaměstnanci se prodlužuje doba stanovená pro postup do vyššího platového 
stupně – viz § 4 odst. 8 NV    č. 341/2017 Sb. 
Dosáhne-li zaměstnanec v průběhu zaměstnání vyššího stupně vzdělání, než podle kterého mu 
byla naposledy určena započitatelná praxe (§ 4 odst. 7 NV č. 341/2017 Sb.), přičte mu 
zaměstnavatel dobu, která odpovídá dosaženému vzdělání, kterou mu předtím odečetl (§ 4 odst. 
9 NV č. 341/2017 Sb.). 
Připočítání roků se provede od prvého dne kalendářního měsíce, v němž bylo dosaženo vyššího 
stupně 
vzdělání. 
 
Zvláštní způsob určení platového tarifu – § 6 NV č. 341/2017 Sb. Tímto nástrojem mohou 
zaměstnavatelé určit zaměstnanci platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů pro nejnižší až 
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nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, do níž je zaměstnanec zařazen. Zaměstnavatel 
takto může postupovat, pokud sjedná pravidla v kolektivní smlouvě nebo je stanoví vnitřním 
předpisem, zvolená pravidla musí být v souladu s hledisky odměňování stanovenými v zákoníku 
práce (povinnost rovného zacházení, zákaz diskriminace, dodržení zásady stejného platu za 
stejnou práci apod.). Je třeba, aby si zaměstnavatelé uvědomili, že úmysl zákonodárců nebyl platy 
snižovat. 
 
Zvláštní způsob určení platového tarifu se změnil k 1. 11. 2014. V podmínkách škol je možné takto  
postupovat, jen pokud jde o zaměstnance zařazené do  

 první až páté platové třídy – asistenti pedagoga nebo bezpečnostní pracovníci v DM 
 
1Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších  
předpisů, a § 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č.j. MSMT-8154/2013- 201,  
http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich 
 
 
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) aktualizovalo 
„Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních 
zaměstnanců škol a školských zařízení” - Č.j.: MSMT-6440/2018-1 [cit 2018-10-29] 
-  květen 2018. 
Tento metodický výklad má pomoci ředitelům škol a školských zařízení, jejich 
odpovědným zástupcům i zřizovatelům škol a školských zařízení ke snadnější 
orientaci v odměňování a při zařazování zaměstnanců do platových tříd podle 
katalogu prací. 

Dnem 1. 1. 2018 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a k témuž datu nabyla účinnosti 
změna nařízení vlády o katalogu prací. 

Poznámky psané kurzívou k jednotlivým příkladům prací jsou doporučující.  
 
 

Profese Platová 
třída 

Požadované vzdělání Pracovní 
náplně -  
katalog 
činností 

Vykonávaná činnost dle katalogu prací (NV č. 222/2010 
Sb.) a Metodického výkladu č.j. MSMT-6440/2018-1 

Vychovatel 
v domově 
mládeže 

8 střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

2.16.02 1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti 
dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých 
schopností probíhající podle programu činnosti školského 
nebo jiného zařízení. 
(nově upraveno) 
Začínající vychovatelé vykonávající činnost ve spolupráci     
s uvádějícím vychovatelem. 

Vychovatel 
v domově 
mládeže 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vyšší odborné vzdělání 
nebo střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16.02 1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských 
nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé 
schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející 
osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání 
variantních výchovných metod a hodnocení jejich 
účinnosti spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací 
pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří       
a podle níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti, 
a vycházející ze školního vzdělávacího plánu. (nově 
upraveno) 
Vychovatelé, kteří tvoří vlastní výchovně vzdělávací 

http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich
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Vychovatel 
v domově 
mládeže 

9 vyšší odborné vzdělání 
nebo střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

programy (týdenní, měsíční, roční nebo jiné) a vykonávají 
veškeré výchovné a vzdělávací činnosti při celkovém 
rozvíjení zájmů, znalostí a schopností dětí, žáků nebo 
studentů nebo při specifickém rozvíjení osobnosti 
jednotlivců; uvádějící vychovatelé. 
2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání 
specializovanými metodami výchovné práce, například 
vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
Metodické usměrňování zájmového vzdělávání. 

Vychovatel 
v domově 
mládeže 

10 vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním 
programu nebo vyšší 
odborné vzdělání 

2.16.02 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická                  
a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj 
osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci 
včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci 
procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského 
nebo jiného zařízení a průběžné aktualizace 
individuálních vzdělávacích plánů. (nově upraveno) 
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného 
zařízení. 
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných 
skupinách ve školách a školských zařízeních. 
Činnosti v procesu výchovy a vzdělávání jako celku, vč. 
diagnostické a preventivní činnosti nebo zaměřené na 
specifické cíle nebo koordinaci výchovy s dalšími 
pedagogickými procesy ve škole nebo školském zařízení, 
Doporučení - vedoucí vychovatel. 

Vychovatel 
v domově 
mládeže 

11 vysokoškolské vzdělání 
v magisterském 
studijním programu 
nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském 
studijním programu 

2.16.02 1. Metodická a specializovaná poradenská činnost 
poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělá-
vacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních 
programů. Preventivní, primárně diagnostická                      
a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálněpeda-
gogických postupů, nových výchovných metod a metod z 
jiných odvětví. 
4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném 
zařízení, poskytování pedagogických konzultačních 
činností. 
vedoucí vychovatel popř. vedoucí domova mládeže při 
střední škole (zástupce ředitele školy pro domov mládeže) 
Vychovatel - metodik. 

Vychovatel 
v domově 
mládeže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vychovatel, 
metodik pro 
vzdělávání 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

vysokoškolské vzdělání 
v magisterském 
studijním programu 
nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském 
studijním programu 

2.16.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.16.07 

1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických               
a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech 
a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče ve 
spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology. 
Doporučení: vedoucí vychovatel diagnostického ústavu 
2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při 
výkonu ústavní, ochranné nebo preventivněvýchovné 
péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, 
spojených s řešením problémů osob v krizových a mezních 
životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných 
odvětví. 
 
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost pos-
kytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů. 
 
 
 


