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III. 

 
N á v r h  

 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne ………, 

 
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 

 
 Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů: 
 

Čl. I 
 

 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 
speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, 
ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. a nařízení vlády č. 239/2015 Sb., se mění takto: 
 

 
1. § 3 zní: 

 
„§ 3 

 
 (1) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale 
řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní 
rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, 
kterou řídí. 
 
 (2) Učiteli vyučujícímu předmět v cizím jazyce ve škole, která na základě povolení ministerstva 
vyučuje některé předměty v cizím jazyce nebo která realizuje obor vzdělání s maturitní zkouškou 
podle rámcového vzdělávacího programu s povinnou výukou některých předmětů v cizím jazyce, 
může ředitel školy snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. To neplatí pro výuku 
cizích jazyků. 
 

(3) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost výchovného poradce se snižuje týdenní 
rozsah přímé pedagogické činnosti 
a) v základní nebo střední škole s počtem žáků 

1. do 150 o 2 hodiny týdně, 
2. do 250 o 3 hodiny týdně, 
3. do 550 o 5 hodin týdně, 
4. do 800 o 6 hodin týdně, 
5. nad 800 o 7 hodin týdně, 

b) v základní škole speciální s počtem tříd 
1. do 7 o 2 hodiny týdně, 
2. do 12 o 3 hodiny týdně, 
3. nad 12 o 4 hodiny týdně, 

c) v mateřské škole s počtem dětí 
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1. do 150 o 1 hodinu týdně, 
2. do 250 o 2 hodiny týdně, 
3. do 550 o 3 hodiny týdně, 
4. do 800 o 4 hodiny týdně, 
5. nad 800 o 5 hodin týdně. 

 
 (4) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost metodika prevence sociálně patologických 
jevů se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 
a) v základní nebo střední škole s počtem žáků 

1. do 150 o 1 hodinu týdně, 
2. do 250 o 2 hodiny týdně, 
3. do 550 o 3 hodiny týdně, 
4. do 800 o 4 hodiny týdně, 
5. nad 800 o 5 hodin týdně, 

b) v základní škole speciální s počtem tříd 
1. do 7 o 1 hodinu týdně, 
2. do 12 o 2 hodiny týdně, 
3. nad 12 o 3 hodiny týdně. 

 
(5) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost mentora profesního rozvoje se snižuje 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 
a) v mateřské škole o 3 hodiny týdně, 
b) v základní škole, střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, základní umělecké škole a 
jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky o 2 hodiny týdně. 
 

(6) Uvádějícímu učiteli může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 
a) v mateřské škole až o 3 hodiny týdně, 
b) v základní škole, střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, základní umělecké škole a 
jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky až o 2 hodiny týdně. 
 

(7) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost koordinátora v oblasti informačních a 
komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo 
studentů ve škole 
a) do 50 o 1 hodinu týdně, 
b) do 150 o 2 hodiny týdně, 
c) do 300 o 3 hodiny týdně, 
d) do 500 o 4 hodiny týdně, 
e) nad 500 o 5 hodin týdně. 
 
 (8) Je-li pověřeno výkonem činnosti koordinátora v oblasti informačních a komunikačních 
technologií, metodika prevence sociálně patologických jevů nebo výchovného poradce více 
pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle 
ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd. 
 
 (9) Vykonává-li funkci koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií, 
metodika prevence sociálně patologických jevů nebo výchovného poradce ředitel školy nebo 
zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 až 7, 
nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele 
školy v příloze k tomuto nařízení. 
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(10) Učitelům, u nichž příloha tohoto nařízení stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické 
činnosti v rozpětí, sníží ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 až 7 
z nejnižší hodnoty tohoto rozpětí.“. 
 

2. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
„(6) Učiteli vykonávajícímu specializovanou činnost kariérového poradce se snižuje týdenní 

rozsah přímé pedagogické činnosti 
a) v základní a střední škole s počtem žáků 

1. do 150 o 1 hodinu týdně, 
2. do 250 o 2 hodiny týdně, 
3. do 550 o 3 hodiny týdně, 
4. do 800 o 4 hodiny týdně, 
5. nad 800 o 5 hodin týdně, 

b) v základní škole speciální s počtem tříd 
1. do 7 o 1 hodinu týdně, 
2. do 12 o 2 hodiny týdně, 
3. nad 12 o 3 hodiny týdně.“. 
 

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11. 
 
3. V § 3 odst. 9 se za slovo „jevů“ vkládají slova „, kariérového poradce“. 

 
4. V § 3 odst. 10 se za slovo „jevů“ vkládají slova „, kariérového poradce“ a číslo „7“ se 

nahrazuje číslem „8“. 
 

5. V § 3 odst. 11 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“. 
 

6. V § 5 odst. 2 se text „a 4“ nahrazuje textem „až 7“.  
 

7. V § 5 odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“. 
 

8. V příloze bodě 12.1 se slovo „učitel“ nahrazuje slovem „pedagog“ a číslo „21“ se nahrazuje 
číslem „3“. 
 

9. V příloze bodě 12.2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“. 
 
 

Čl. II 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5 a 7, 

která nabývají účinnosti dnem 1. září 2021, a ustanovení čl. I bodů 8 a 9, která nabývají účinnosti 
dnem 1. ledna 2018. 
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