
ODBOR ŠKOLSTVÍ   
 
Odbor školství Magistrátu města Chomutova svou pracovní náplní uspokojuje všechny věkové 

kategorie občanů našeho města. 
 
Ty nejmenší občánky vodí rodiče, prarodiče či sourozenci do mateřské školy. Podmínky  

pro předškolní vzdělávání je obec povinna zajistit ze zákona. Pro povinné předškolní vzdělávání dětí 
v posledním roce před zahájením školní docházky a také pro děti přednostně přijímané 
k předškolnímu vzdělávání. Ve městě Chomutov je rozmístěno 15 mateřských škol, z toho 13 
odloučených pracovišť zastřešuje právní subjekt - Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, 
jedna mateřská škola je součástí Základní školy speciální a Mateřské školy, Chomutov, Palachova 
4881, příspěvková organizace a jedna Základní školy a Mateřské školy, Chomutov, 17. listopadu 
4728, příspěvková organizace.  

Starší děti, tedy žáci docházejí do základních škol. Školský zákon ukládá obci povinnost 
vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a 
dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.  
Za tímto účelem statutární město Chomutov zřizuje v této době 10 základních škol, z toho 1 speciální 
a 1 podle § 16 odst. 9 školského zákona.  

Město dále zřizuje Základní uměleckou školu T. G. Masaryka Chomutov poskytující základy 
vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a Středisko volného času Domeček Chomutov, 
příspěvková organizace, které účastníkům poskytuje naplnění volného času zájmovou činností  
se zaměřením na různé oblasti. 

 
Odbor školství zastupuje zřizovatele, statutární město Chomutov, nejen na úseku 

samosprávy, ale také státní správy.  
V rámci samosprávní činnosti ve spolupráci s ostatními odbory zajišťuje výdaje  

pro bezproblémový provoz škol a školských zařízení, příkladně s odborem ekonomiky připravuje 
rozpočet škol a školských zařízení, ze kterého školy a školská zařízení hradí především náklady na 
otop. Dále s odborem majetku města a odborem rozvoje a investic plánuje opravy objektů škol a 
školských zařízení a investice.   

Na úseku státní správy projednává a posuzuje přestupky vyplývající ze školského zákona, 
shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v 
obvodu jeho působnosti v termínech stanovených ministerstvem a předává je krajskému úřadu a 
ministerstvu. Dále zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu 
poskytovaných na platy a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje nezbytné na 
zvýšení nákladů spojených s výukou dětí a žáků zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, 
výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, a 
rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí 
s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, a to v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem a 
krajskými normativy a normativy MŠMT. Předává je krajskému úřadu za školy a školská zařízení v 
obvodu jeho působnosti, takže nejen za chomutovské školy, ale i za ty, které jsou zřizovány obcemi 
spravované Chomutovem v rámci přenesené působnosti. Za jednotlivé školy a školská zařízení 
sleduje průběžné čerpání, předává krajskému úřadu požadavky na úpravy rozpočtu a kontroluje 
finanční vypořádání prostředků ze státního rozpočtu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se 
poskytují u pedagogů v ZŠ, MŠ, SŠ a ŠD podle skutečného počtu pedagogických pracovníků a jejich 
platového zařazení dle statistických výkazů k 30. 9. předchozího kalendářního roku, ale pouze do výše 
PHmax (týdenní maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti). PHmax se vypočítá podle 
organizace dané školy (počtu tříd a jejich naplněnosti v ZŠ a MŠ a podle počtu oddělení ve ŠD) opět 
dle stavů k 30. 9. předchozího kalendářního roku. Finanční prostředky na nepedagogické 
zaměstnance v ZŠ a MŠ jsou přidělovány dle normativů z MŠMT na ředitelství dané školy, na 
odloučené pracoviště a podle počtu tříd. ZUŠ jsou financovány dle normativů z MŠMT podle počtu 
žáků v jednotlivých stupních studia a dle daného oboru. Školní jídelny jsou financovány dle krajských 
normativů. 
   
 Odbor školství spolupracuje s Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva statutárního města Chomutova (posuzování návrhů změn vzdělávacích koncepcí, 
předkládání návrhů na zlepšení školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními, 
spolupůsobení v oblasti prevence rizikového chování, spolupráce se zástupci zřizovatele ve školských 
radách, úřady práce, zaměstnavateli a profesními svazy, plnění úkolů a zpracovávání podnětů 
zadaných ZSMCH v oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti).  


