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Návrh nařízení vlády pro stanovení maximálního počtu výuky financovaného  
ze státního rozpočtu v souvislosti s reformou financování regionálního školství 

 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne …………… 2016, 
 

kterým se stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo 
svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu 
třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře maximální 
počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání 

v závislosti na počtu žáků v ročníku. 
 

Vláda nařizuje podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro základní školy a střední školy maximální počet hodin výuky 
financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků 
ve třídě a pro konzervatoře maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu 
na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku.  

 
Navržené nařízení vlády je zpracováno v souladu: 

 s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných.  

Nařízení vlády je v souladu s rámcovým rozvržením obsahu vzdělávání uvedeném 
v rámcových vzdělávacích programech příslušných oborů vzdělání. 
 

§ 1 
 

Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu  
 
Hodnota PHmax představuje týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování 
stanovený v rámcových vzdělávacích programech oborů vzdělání, včetně nezbytného dělení 
tříd na skupiny. Tato hodnota je z hlediska financování vzdělávacího procesu nepřekročitelná 
a umožňuje školám zajistit realizaci vzdělávání v souladu s rámcovými vzdělávacími 
programy. 
V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání v základním a středním 
vzdělávání s uvedením maximálního počtu hodin výuky, který je financovaný ze státního 
rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě 
a pro konzervatoře maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 
jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku, dále jen „hodnota PHmax“ 
v závislosti na počtu žáků v denní formě vzdělání. 
 

§ 2 
 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v dalších formách vzdělávání. 
 

Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu v oboru vzdělání v dalších 
formách vzdělání se stanoví: 
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(1) Ve večerní formě vzdělávání jako 0,3 násobek hodnoty PHmax uvedené v příloze č. 1 
k tomuto nařízení. 
 
(2) V kombinované formě vzdělávání jako 0,26 násobek hodnoty PHmax uvedené v příloze 
č. 1 k tomuto nařízení. 
 
(3) V dálkové formě vzdělávání jako 0,2 násobek hodnoty PHmax uvedené v příloze č. 1 
k tomuto nařízení. 
 
(4) V distanční formě vzdělávání jako 0,05 násobek hodnoty PHmax uvedené v příloze č. 1 
k tomuto nařízení. 
 
Stanovení maximálního počtu hodin výuky v dalších formách vzdělávání je v souladu 
s ustanovením §25 školského zákona, které stanoví podmínky pro další formy vzdělávání.: 
  večerní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu 

v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a 
večerních hodinách,  

  dálkovou formou vzdělávání samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 
200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce,  

  distanční formou vzdělávání samostatné studium uskutečňované převážně nebo 
zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními 
konzultacemi,  

  kombinovanou formou vzdělávání střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené 
tímto zákonem. 

Školský zákon však nestanoví počty hodin pro distanční a kombinovanou formu vzdělávání. 
Pro stanovení výše koeficientu pro jednotlivé formy vzdělávání se vychází z hodnot PHmax 
(týdenní počet hodin včetně nezbytného dělení třídy na skupiny) nebo z celkového počtu 
vyučovacích hodin ve školním roce.  
  večerní forma vzdělávání. Výpočet je stanoven z výše hodnoty PHmax, v tomto 

případě hodnota 53 a počtu 16 hodin týdně. Výsledkem je koeficient 0,3. 
  dálková forma vzdělávání. Výpočet je stanoven z celkového počtu vyučovacích hodin 

ve školním roce, v tomto případě hodnota 1048 hodin a počtu 210 hodin za školní 
rok. Výsledkem je koeficient 0,2. 

  distanční forma vzdělávání. Výpočet je stanoven z celkového počtu vyučovacích 
hodin ve školním roce, v tomto případě hodnota 1048 hodin a počtu 50 hodin za 
školní rok. Výsledkem je koeficient 0,05. 

 kombinovaná forma vzdělávání. Výpočet je stanoven z výše hodnoty PHmax, v tomto 
případě hodnota 53 a počtu 14 hodin týdně. Výsledkem je koeficient 0,26. 

Uvedené údaje jsou také v souladu s materiálem sekce ekonomické k financování 
soukromých škol zveřejněné na webových stránkách MŠMT a platné pro rok 2016. 
 

§ 3 
 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky pro školy národnostních menšin 
 

Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu pro základní 
školy v závislosti na počtu žáků ve třídě pro žáky národnostních menšin je uveden v příloze 
č. 1 k tomuto nařízení. 
Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oborech 
středního vzdělávání v závislosti na počtu žáků ve třídách národnostních menšin se stanoví 
podle údajů uvedených v části x ve sloupci y. 
Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na ročník v oborech 
vzdělávání v konzervatoři v závislosti na počtu žáků národnostních menšin se stanoví podle 
údajů uvedených v části x ve sloupci y. 
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Při stanovení maximálního počtu hodin výuky pro školy a konzervatoře národnostních 
menšin se vycházelo z upravených rámcových vzdělávacích programů obsahujících zvýšení 
počtu hodin v návaznosti na výuku jazyka národnostní menšiny. 
 

§ 4 
 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami  

 
V souladu s ustanovením § 16, odstavce 9 školského zákona k zajištění podpory vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se stanoví maximální počet 
hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu, vzdělávající žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami a v případě oborů vzdělání konzervatoří maximální 
počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na ročník, hodnota PHmax podle přílohy 
č. 1 k tomuto nařízení takto: 
 
(1) pro třídy příslušných základních škol podle údajů uvedených v části Obory vzdělání 
poskytující základní vzdělání přílohy č. 1. 
 
(2) pro třídy oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J podle údajů 
uvedených v části Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého 
vzdělání J uvedených ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 – 20 žáků. 
 
(3) pro třídy oborů středního vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E 
podle údajů uvedených v části Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie 
dosaženého vzdělání E ve sloupcích obsahujících počet žáků ve třídě 17 – 20 žáků. 
 
(4) pro třídy oborů středního vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H 
podle údajů uvedených v části Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie 
dosaženého vzdělání H ve sloupcích obsahujících počet žáků ve třídě 17 – 20 žáků. 
 
(5) pro třídy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M 
a K podle údajů uvedených v části Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní 
zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M a K ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 
17 – 20 žáků. 
 
(6) pro třídy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L 
podle údajů uvedených v části Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní 
zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 ve sloupcích obsahujících počet žáků ve třídě 
17 – 20 žáků. 
 
(7) pro třídy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, nástavbové studium kategorie 
dosaženého vzdělání L5 podle údajů uvedených v části Obory vzdělání poskytující střední 
vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu kategorie dosaženého vzdělání L0 ve 
sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 – 20 žáků. 
 
(8) pro ročníky oborů vzdělání konzervatoří s maturitní zkouškou, kategorie dosaženého 
vzdělání M a P podle údajů uvedených v části Obory vzdělání poskytující střední vzdělání v 
konzervatoři kategorie dosaženého vzdělání M a P ve sloupci obsahujícím počet žáků 
v ročníku a v oboru vzdělání xxx žáků.  
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Při stanovení maximálního počtu hodin výuky pro na jednu třídu vzdělávající žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami se vycházelo z příslušného ustanovení vyhlášky č. 
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.    
          

§ 5 
 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky víceoborové třídy 
 
(1) Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu, hodnota 
PHmax s několika obory vzdělání (víceoborová třída) se stanoví jako součet hodnot PHmax 
příslušných oborů vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě uvedených v příloze č. 1 
tohoto nařízení. 
 
(2) Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu hodnota 
PHmax, která obsahuje kromě 1 oboru vzdělání také další obor vzdělání, se stanoví jako 
součet hodnot PHmax příslušných oborů vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě 
uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení. 
 
Maximální počet hodin výuky pro jednu třídu s několika obory vzdělání (víceoborová třída) se 
stanoví jako součet hodnot PHmax příslušných oborů vzdělání v závislosti na počtu žáků ve 
třídě uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení. Obdobným způsobem se stanoví maximální 
počet hodin výuky PHmax financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu, která obsahuje 
kromě jednoho oboru vzdělání také další obor vzdělání. 
 

§ 6 
 

Účinnost 
  

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem …2017. 
 
 

Předseda vlády 
  

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. … /2016 Sb. 

 
Soustava oborů vzdělání v základním a středním vzdělávání s uvedením maximálního 

počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání 
v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře maximálního počtu hodin výuky 
financovaných ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na 

počtu žáků v ročníku 
 

Skupiny oborů vzdělání: 
16  Ekologie a ochrana životního prostředí   
18  Informatické obory  
21  Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství  
23  Strojírenství a strojírenská výroba  
26  Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika  
28  Technická chemie a chemie silikátů  
29  Potravinářství a potravinářská chemie  
31  Textilní výroba a oděvnictví  
32  Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů  
33  Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů  
34  Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie  
36  Stavebnictví, geodézie a kartografie  
37  Doprava a spoje  
39  Speciální a interdisciplinární obory  
41  Zemědělství a lesnictví  
43  Veterinářství a veterinární prevence 
53  Zdravotnictví 
61  Filozofie, teologie  
63  Ekonomika a administrativa 
64  Podnikání v oborech, odvětví  
65  Gastronomie, hotelnictví a turismus 
66  Obchod 
68  Právo, právní a veřejnosprávní činnost  
69  Osobní a provozní služby 
72  Publicistika, knihovnictví a informatika  
74  Tělesná kultura, tělovýchova a sport 
75  Pedagogika, učitelství a sociální péče 
78  Obecně odborná příprava 
79  Obecná příprava 
82  Umění a užité umění 
91  Teorie vojenského umění  
 
Výše uvedené skupiny oborů vzdělání vychází z nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Přehled kategorií dosaženého vzdělání: 
B, C Obory vzdělání poskytující základní vzdělání s výjimkou oborů vzdělání 78-

62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, 

které poskytují střední vzdělání  

J  Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní 

zkoušky)  

E Dvouleté a tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

(určené hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním 

znevýhodněním; jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i 

obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon 

jednoduchých prací v rámci dělnických povolání) 

H Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem  

L Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou; v případě, 

že pořadové číslo začíná číslicemi 0 až 4, jedná se o obory vzdělání 

poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, u kterých je součástí 

vzdělávání i odborný výcvik; v případě, že pořadové číslo začíná číslicí 5, 

jedná se o obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání 

s maturitní zkouškou   

K, M 

P 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání v konzervatoři  

 
Výše uvedené kategorie dosaženého vzdělání jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 
Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Návrh věcného obsahu novely vyhlášky k předškolnímu vzdělávání v souvislosti 
s reformou financování regionálního školství 

 

Vyhláška č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
Současný text příslušných ustanovení 

§ 2  
 

Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy  
 
 (1) Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a 
více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola 
s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami 
má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.  
  
 (2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.  
 

Školský zákon 
Současný text příslušných ustanovení 

§ 14  
 

Vzdělávání příslušníků národnostních menšin  
 

 (1) Obec, kraj, popřípadě ministerstvo zajišťuje pro příslušníky národnostních menšin 
vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách, a to 
v obcích, v nichž byl v souladu se zvláštním právním předpisem9) zřízen výbor pro 
národnostní menšiny, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem.  
 (2) Třídu mateřské školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní 
menšiny přihlásí nejméně 8 dětí s příslušností k národnostní menšině, třídu základní školy 
lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 10 
žáků s příslušností k národnostní menšině; mateřskou školu nebo základní školu 
s jazykem národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu, že všechny třídy budou 
v průměru naplněny nejméně 12 dětmi nebo žáky s příslušností k národnostní 
menšině v jedné třídě. 
 

Věcný návrh úpravy 

I. Doplnění maximálního počtu hodin přímé výchovné práce financovaného ze státního 
rozpočtu v mateřské škole v závislosti na počtu tříd v mateřské škole, resp. na pracovišti 
mateřské školy a druhu provozu mateřské školy. 

II. Nová úprava počtu dětí ve třídě 

a) jedna mateřská škola v obci 

- vždy se jedná o průměrné počty dětí ve třídě v jednom pracovišti školy (nikoliv v celé 
mateřské škole, která může mít více pracovišť), bez ohledu na ročníky 

- mateřská škola tvořená 1 třídou: počet dětí: 13 – 24 dětí ve třídě 
- mateřská škola tvořená 2 třídami: počet dětí 14 (průměrně) - 24 dětí ve třídě (absolutně) 
- mateřská škola tvořená 3 třídami: počet dětí 16 (průměrně) - 24 dětí ve třídě (absolutně) 
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- mateřská škola tvořená 4 a více třídami: počet dětí 18 (průměrně) - 24 dětí ve třídě 
(absolutně) 

- pokud je v jednom pracovišti mateřské školy tvořeném 4 a více třídami průměrný počet 
dětí ve třídě vyšší než 22 dětí, lze na tomto pracovišti školy vytvořit další třídu 

b) více mateřských škol v obci 

- vždy se jedná o průměrné počty dětí ve třídě v jednom pracovišti školy (nikoliv v celé 
mateřské škole, která může mít více pracovišť), bez ohledu na ročníky 

- mateřská škola tvořená 1 třídou: počet dětí ve třídě: 15 - 24 dětí ve třídě 
- mateřská škola tvořená 2 - 3 třídami: počet dětí ve třídě: 16 (průměrně) - 24 (absolutně) 

dětí ve třídě 
- mateřská škola tvořená 4 a více třídami: počet dětí ve třídě: 18 (průměrně) - 24 

(absolutně) dětí ve třídě 
- pokud je v jednom pracovišti mateřské školy tvořeném 5 a více třídami průměrný počet 

dětí ve třídě vyšší než 22 dětí, lze na tomto pracovišti školy vytvořit další třídu 
c) mateřská škola s jazykem národnostní menšiny 

- vždy se jedná o průměrné počty dětí ve třídě v jednom pracovišti školy (nikoliv v celé 
mateřské škole, která může mít více pracovišť), bez ohledu na ročníky 

- mateřská škola tvořená 1 třídou: počet dětí: 10 – 24 dětí ve třídě 
- mateřská škola tvořená 2 a více třídami: počet dětí 16 (průměrně) - 24 dětí ve třídě 

(absolutně) 
- pokud je v jednom pracovišti mateřské školy tvořeném 3 a více třídami průměrný počet 

dětí ve třídě vyšší než 20 dětí, lze na tomto pracovišti školy vytvořit další třídu 
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Návrh věcného obsahu novely vyhlášky základnímu vzdělávání v souvislosti 
s reformou financování regionálního školství 

 

Vyhláška č. 48/2015 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 
 

Současný text příslušných ustanovení 

Počty žáků ve školách a třídách  
 

§ 4  
 
 (1) Školy, s výjimkou škol uvedených v odstavcích 2 až 5, mají nejméně 17 žáků 
v průměru na 1 třídu.  
  
 (2) Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve třídě.  
  
 (3) Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 
třídu.  
  
 (4) Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 
třídu.  
  
 (5) Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků 
v průměru na 1 třídu.  
  
 (6) Ustanovení odstavců 2 a 3 lze využít také pro stanovení nejnižšího počtu žáků 
v průměru na 1 třídu ve školách s jazykem národnostní menšiny,3) jestliže je to pro školu 
s jazykem národnostní menšiny výhodnější.  
  
 (7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.  
 

Věcný návrh úpravy 

a) škola s třídami pouze 1. stupně 

- vždy se jedná o průměrné počty žáků ve třídě, bez ohledu na ročník 
- škola tvořená 1 třídou: 10 - 30 žáků 
- škola tvořená 2 třídami: 12 (průměrně) - 30 žáků (absolutně) 
- škola tvořená 3 třídami: 14 (průměrně) - 30 žáků (absolutně) 
- škola tvořená 4 a více třídami: 15 (průměrně) - 30 žáků (absolutně) 
- pokud je v jednom pracovišti školy tvořeném 5 a více třídami průměrný počet dětí ve třídě 

vyšší než 24 žáků, lze na tomto pracovišti školy vytvořit další třídu 
b) úplná škola 

- vždy se jedná o průměrné počty žáků ve třídě v jednom ročníku 
- ve škole, která má maximálně 2 třídy v každém ročníku, je počet žáků ve třídě: 15 

(průměrně) - 30 žáků (absolutně) 
- ve škole, která má více než 2 třídy v některém z ročníků, je počet žáků ve třídě: 17 

(průměrně) - 30 žáků (absolutně) 
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- pokud jsou v jednom ročníku školy 3 a více tříd a průměrný počet žáků ve třídě ročníku je 
vyšší než 24 žáků, lze v tomto ročníku školy vytvořit další třídu 

c) základní škola s jazykem národnostní menšiny - škola s třídami pouze 1. stupně 

- vždy se jedná o průměrné počty žáků ve třídě, bez ohledu na ročník 
- škola tvořená 1 třídou: 8 - 30 žáků 
- škola tvořená 2 třídami: 10 (průměrně) - 30 žáků (absolutně) 
- škola tvořená 3 a více třídami: 12 (průměrně) - 30 žáků (absolutně) 
- pokud je v jednom pracovišti školy tvořeném 5 a více třídami průměrný počet dětí ve třídě 

vyšší než 20 žáků, lze na tomto pracovišti školy vytvořit další třídu 
d) základní škola s jazykem národnostní menšiny – úplná škola 

- vždy se jedná o průměrné počty žáků ve třídě v jednom ročníku 
- počet žáků ve třídě: 10 (průměrně) - 30 žáků (absolutně) 
- pokud je v jednom ročníku školy 2 a více tříd a průměrný počet žáků ve třídě ročníku je 

vyšší než 20 žáků, lze v tomto ročníku školy vytvořit další třídu 
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Návrh věcného obsahu novely vyhlášky o zájmovém vzdělávání  
v souvislosti s reformou financování regionálního školství 

 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
 

Současný text příslušných ustanovení 

 
§ 10  

 
Organizace činnosti družiny  

 
 (1) Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení.  
  
 (2) Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.  
  
 (3) Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky se zdravotním postižením, je nejvyšší 
počet účastníků v oddělení shodný s nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky se 
zdravotním postižením stanoveným zvláštním právním předpisem2).  
  
 (4) V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním 
postižením.  
  
 (5) Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka 
s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací 
potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.  
 

 

Věcný návrh úpravy 

Maximální počet účastníků v 1 oddělení je 30. 

Vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání trvá 60 minut. 

a) školní družina v obci se základní školou s třídami pouze 1. stupně 

jedná se o průměrné počty účastníků (dětí/žáků) v oddělení, bez ohledu na to, z kterého 
jsou ročníku, v jednom školském zařízení 

- Družina ve škole tvořené 1 třídou: 7 - 30 účastníků v 1 oddělení  
- Družina ve škole tvořené 2 třídami:  min. 15 účastníků v 1 oddělení  

(Poznámka: ve třídě min. 12 žáků, ve škole je nejméně 24 žáků) 
- Družina ve škole tvořené 3 třídami  a více: min. 21 v 1 oddělení,  

(ve třídě min. 14 žáků, ve škole je nejméně 42 žáků) 
b) školní družina v úplné škole 

- družina v úplné škole má: 21- 30 účastníků  
(Poznámka: ve škole je nejméně 5x17 žáků = 85 žáků) 

- oddělení lze rozdělit nebo zařadit další pokud průměrný počet účastníků v jednom 
oddělení je více než 25 účastníků.   
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Provozní doba školní družiny 

Dosud právně neupravena, nově upravujeme vyhláškou, navrhujeme stanovit jako základní 
dobu - ranní družinu od 6:00 (6:30) do 8:00 hodin a odpolední družinu od 11:30 (12:00) do 
17:00 hodin – tj. provoz školní družiny 7 hodin v případě prvního oddělení. Jestliže bude mít 
družina další oddělení, jejich reálná doba provozu se bude slučováním oddělení snižovat – 
viz tabulka PH max. 
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Teze nové vyhlášky MŠMT, kterou se stanoví rozsah, struktura, termíny a způsob 
předkládání údajů právnickými osobami vykonávajícími činnost mateřských, základních 
a středních škol a konzervatoří RgŠ ÚSC pro účely financování (nad rámec standardního 
sběru dat upraného platným zněním vyhlášky 364/2005 Sb.). Hlavním (popř. jediným) 
předmětem této vyhlášky bude předávání údajů o předpokládaných počtech pedagogických 
pracovníků uvedených škol v následujícím školním roce (na základě výsledků provedených 
zápisů a přijímacích řízení). Údaje budou jedním z rozhodujících parametrů pro alokaci 
zdrojů navrhované rezervy, a jsou nezbytným předpokladem pro možnost budoucího 
řešení jednoho z hlavních dlouhodobých problémů financování RgŠ ÚSC, tj. financování 
změn vyplývajících z přechodu na nový školní rok v „reálném čase“. 
 
Rámcové vymezení budoucího obsahu vyhlášky: 

 
 

VYHLÁŠKA 
č.  
 

ze dne  
 

o předávání údajů školami a školskými zařízeními pro účely financování ze státního 
rozpočtu 

 
 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle §161c odst. 2), písm. a) 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon):  
 

Dotčené osoby 
 

§ 1  
 
 Údaje podle této vyhlášky předávají právnické osoby zřizované krajem, obcí nebo 
svazkem obcí, vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, 
konzervatoře a školní družiny, které vyplácejí plat1) 
 

Členění předávaných údajů 
 

§ 2  
 
 Předávané údaje se člení na dvě základní oblasti: 
 
(1) údaje o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení 
v následujícím školním roce 
 
(2) údaje z dokumentace škol a školských zařízení a z evidence zaměstnanců a mzdových 
prostředků o průměrném týdenním rozsahu přímé vyučovací a přímé výchovné činnosti 
pedagogických pracovníků, o týdenním rozsahu vzdělávání podle rozvrhů hodin vzdělávání a 
o rozsahu vzdělávání uskutečňovaném u jiné právnické osoby  
  

Předávání údajů  
 

§ 3  
 
 (1) Právnické osoby uvedené v § 1 předávají:  
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a) údaje podle § 2 odst. 1) v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této vyhlášce,  
  
b) údaje podle § 2 odst. 2 ) v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce.  
  
  
 (2) K předávaným údajům podle odstavce 1 uvede právnická osoba své identifikační 
údaje3) a identifikační údaje škol a školských zařízení4), jichž se předávání údajů týká.  
  
 (3) Při předání údajů podle odstavce 1 uvede právnická osoba své telefonické spojení 
a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby, která 
údaje připravila k předání.  
  
 (4) Údaje podle odstavce 1 se předávají do databáze spravované ministerstvem nebo 
jím zřízenou a pověřenou právnickou osobou. Do této databáze mají v rozsahu nezbytném 
pro plnění jejich úkolů přístup také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, které v případech stanovených touto vyhláškou zajišťují přijímání předávaných 
údajů do databáze. 
  

§ 4  
 
  
 (1) Údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle příloh č. 1 a č. 2 
k této vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  
  
 (2) Vzory formulářů podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před 
rozhodným datem.  
  

§ 5  
 

Účinnost 
 
  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
__________________________________________________________________ 
1) § 109 odst. 3 písm. d) a e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
 
2) § 16 odst. 9 školského zákona. 
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Skupina Kód Obor vzdělání, pro který byl 
vydán rámcový vzdělávací 

program

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 

třídě  8 a méně 

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 

třídě  9 - 12

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 
třídě  13 - 16

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 
třídě  17 - 20 

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 
třídě  21 - 24 

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 
třídě  25 - 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
53 Zdravotnictví

53-41-J/01           Zubní instrumentářka    16 24 32 45 47 49
63 Ekonomika a administrativa

63-51-J/01                     Obchodní škola 16 24 32 44 47 49
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče

75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty

75-41-J/01 Pečovatelské služby 16 24 32 45 47 49
82 Umění a užité umění

82-44-J/01 Ladění klavírů a kulturní 
činnost 16 24 32 73 76 97

Skupina Kód Obor vzdělání, pro který byl 
vydán rámcový vzdělávací 

program

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 

třídě  6 a méně 

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 

třídě  6 - 12

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 
třídě  12 a více

1 2 3 4 5 6
78 Obecně odborná příprava

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 32 38 44

Skupina Kód Obor vzdělání, pro který byl 
vydán rámcový vzdělávací 

program

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 

třídě  6 a méně 

Údaje pro 
stanovení 

hodnoty PHmax     
počet žáků ve 
třídě  6 a více

1 2 3 4 5
78 Obecně odborná příprava

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá         30 36

  Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J

  Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého vzdělání C
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čj. MSMT-1180/2016 Návrh tezí k prováděcím právním předpisům – část IV
Návrh přílohy k vyhlášce č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání, kterou se stanoví maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti

Počet tříd délka provozu překryv PP maximum PVP délka provozu překryv PP maximum PVP délka provozu překryv PP maximum PVP
1 32,5 5 37,5 60 10 70 120 10 130
2 60 10 70 110 20 130 240 20 260
3 85 15 100 155 30 185 360 30 390
4 110 20 130 200 40 240 480 40 520
5 135 25 160 245 50 295 600 50 650
6 160 30 190 290 60 350 720 60 780
7 335 70 405
8 380 80 460
9 425 90 515

10 470 100 570
11 515 110 625

Provoz (týdenní), v hodinách potřebné přímé výchovné práce (PVP)
půldenní, 6,5 h denně celodenní, 12 hodin denně internátní, 24  denně

V mateřské škole je hodina počítána jako 60 minut. 
Délka celodenního provozu je max. 12 hodin/den (60 hod/týden); polodenní 6,5 hodin/den (32,5 hod/týden) - stanoveno vyhláškou č. 
14/2005 Sb., jako státní garance délky provozu mateřské školy. Délka internátního provozu je 24 hodin denně. 
U vícetřídní mateřské školy je obvykle na začátku a konci provozu méně dětí (u polodenního provozu přředevším na začátku provozu), 
které jsou sloučeny v jedné skupině.  
Proto navrhujeme u celodenního provozu vždy jednu  třídu zajistit 60 hod/týden; druhou  třídu 50 hod/týden a na každou další 45 
hod/týden.  
U polodenního provozu navrhujeme vždy jednu  třídu zajistit 32,5 hod/týden; druhou  třídu 27,5 hod/týden a na každou další 25 
hod/týden.  
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čj. MSMT-1180/2016 Návrh tezí k prováděcím právním předpisům – část VI
Návrh přílohy k vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, kterou se stanoví maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti ve školní družině

Počet oddělení 
ve školském 
zařízení denní délka provozu jednotlivých oddělení v hodinách týdenní rozsah provozu - rozpis dle počtu oddělení

celkem hodiny 
přímé 
pedagogické 
práce

1 1. oddělení 7 hodin 5x7=35 35
2 1. 7h, 2. 4,5 h + 2,5h 35+22,5=57,5+2,5=60 60
3 1.7 h, 2.4,5 h, 3.3,5h+ 2,5h 35+22,5+17,5=75+2,5=77 77,5
4 1.7h, 2.4,5h,   3.4,5h, 4.3,5h+2,5h 35+22,5+22,5+17,5=97,5+2,5=100 100
5 1. 7h, 2. 4,5 h, 3.4,5h, 4.3,5h, 5. 3,5 h +3,5h 35+24+22,5+17,5+17,5=116,5+3,5=120 120
6 1.7h, 2. 4,5h.,  3.4,5h, 4.3,5h, 5.7h,  6.3,5h +4h 35+22,5+22,5+17,5+35+17,5=150+4=154 154
7 1.7h, 2.4,5h,    3. 4,5h, 4. 3,5h, 5. 7h, 6. 4,5h, 7. 3,5h +4,5h 35+22,5+22,5+17,5+35+22,5+17,5=172,5+ 4,5=177 177
8 1.7h, 2.4,5h ,   3.4,5h,  4.3,5h, 5.7h,   6.4,5h , 7.4,5h, 8. 3,5h +5h 35+22,5+22,5+17,5+35+22,5+22,5+17,5=195+5=200 200
9 další + 3,5 h další + 17,5 hodiny týdně 217,5

10 235
11 252,5

školní družina - provoz týdenní, v hodinách přímé pedagogické práce 
provoz celodenní, základní provozní doba 7 hodin denně

Ve školní družině je hodina počítána jako 60 minut. 
Délka celodenního provozu je navrhována max. 7 hodin/den (35 hodin/týden), (nejčastěji  od 6.00-8.00 a 12.00 - 17.00 nebo 6:30 - 8:00 a 
11:30 - 17:00 hodin, případně jinak dle rozhodnutí ředitele). 
U více oddělení školní družiny je obvykle na začátku a konci provozu méně dětí/žáků, které jsou slučovány do méně oddělení.  
Proto navrhujeme u celodenního provozu vždy jedno, resp. dvě oddělení zajistí 35 hodin/týden; u dalších oddělení snížení dle rozpisu v 
tabulce.  
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čj. MSMT-1180/2016 
 

VII. 
NÁVRH TEZÍ K PROVÁDĚCÍM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Obsah: 
 

I. Návrh nařízení vlády pro stanovení maximálního počtu výuky financovaného ze 
státního rozpočtu v souvislosti s reformou financování regionálního školství 

II. Návrh přílohy č. 1 k nařízení vlády - maximální počet hodin (PHmax) 

III. Návrh přílohy č. 2 k nařízení vlády - Soustava oborů vzdělání v základním, středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři s uvedením maximálního počtu hodin výuky 
financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu 
žáků ve třídě 

IV. Návrh věcného obsahu novely Vyhlášky č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů 

Tabulková příloha: Návrh přílohy k vyhlášce č. 14/2015 Sb., o předškolním 
vzdělávání, kterou se stanoví maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti 

V. Návrh věcného obsahu novely Vyhlášky č. 48/2015 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 
předpisů 

VI. Návrh věcného obsahu novely Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů 

Tabulková příloha: Návrh přílohy k vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
kterou se stanoví maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti ve školní 
družině 

VII. Návrh nové vyhlášky MŠMT, kterou se stanoví rozsah, struktura, termíny a způsob 
předkládání údajů právnickými osobami vykonávajícími činnost mateřských, 
základních a středních škol a konzervatoří RgŠ ÚSC pro účely financování 
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