
Změna platových tabulek pedagogických a nepedagogických 

pracovníků od 1.9.2016 
 

 

V souvislosti s novelou nařízení vlády č.564/2006 Sb., jsme pro Vás připravili nové platové 

tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, kteří jsou zaměstnanci školského 

zařízení podle §7 školského zákona, s účinností od 1.9.2016. 

 

Pro pedagogy platí nová platová tabulka podle §5 odst. 9 – v našem případě tabulka č.19. 

Pozor!! – Novela zavedla nový platový stupeň, kdy stávající do 6-ti let rozdělila na 2 stupně 

(do dvou a šesti let).  

Nepedagogičtí pracovníci, kteří nejsou uvedeni v odst.9 a jsou zaměstnanci školy, nebo 

školského zařízení podle § 7 školského zákona, budou nově zařazeni do platové tabulky podle 

odst.3 – tedy v programu Syslík – tab.č.13. 

 

Následující popis je určen pouze uživatelům verze Syslík C/S. Uživatelé verze Paradox 

budou aktualizovat verzi a platové tabulky až po uzavření měsíce 8/2016. Jelikož ve 

verzi C/S jsou od roku 2015 evidovány všechny platové tabulky historicky, ale ve verzi 

Paradox pouze aktuální. 

 

Postup při aktualizaci platového tarifu ve verzi CS  

 
Pokud ještě nemáte zpracovány mzdy za srpen a chcete aktualizovat a vytisknout nové 

platové výměry, platí pro vás tyto kroky: 

1. stáhnout novou verzi programu (5.37a) 

2. po přihlášení na horní liště programu změnit období na září 2016 

3. v kmenové databázi rozkliknout prvního zaměstnance a přepnout se na záložku 

rozp./přísp.org. 

4. stisknout tlačítko Budoucí hodnoty změna stupně … (vpravo dole) a nabídne se výběr 

platového stupně – zde buď ponecháte stávající platovou tabulku nebo provedete 

změnu 

5. automaticky naskočí správná platová tabulka. Její hodnoty potvrdíte (nebo upravíte, 

pokud máte pedagogické pracovníky v prvních dvou platových stupních). Též  může 

dojít k platovému postupu – vlevo dole se vám zobrazuje praxe k nastavovanému 

období 

6. po potvrzení změn se objeví hlášení Budoucí hodnoty byly zapsány 

7. nyní můžete vytisknout nový platový výměr a přejít na dalšího zaměstnance 

8. po zpracování všech zaměstnanců se opět na horní liště programu musíte vrátit do 

aktuálního období. Změny takto provedené se aplikují s inicializací měsíce 9/2016 

 

Tisk platového výměru je možný i kdykoliv později, stačí jen uvést správné datum, ke 

kterému se platový výměr vyhotovuje. 

 

 

 

      

 

 


