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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh nařízení vlády, 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  

1.2 Definice problému 

Předmětem návrhu nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je zejména snížení rozsahu přímé pedagogické 
činnosti uvádějících učitelů a učitelů vykonávajících specializovanou činnost kariérového poradce 
nebo mentora profesního rozvoje. 

Návrh má charakter prováděcího právního předpisu k vládnímu návrhu novely zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
předloženého Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 959 (dále jen „návrh zákona“). Návrh novely 
má dále zcela nově upravit stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (dále jen „základní 
pedagogický úvazek“) pedagogů v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona počítá se snížením základního 
pedagogického úvazku kariérových poradců a mentorů profesního rozvoje a finanční dopady tohoto 
opatření vyčísluje (str. 42 a 43). 

Školský terén dlouhodobě upozorňuje, že současná úprava stanovení rozsahu přímé pedagogické 
činnosti výchovných poradců a metodiků prevence jako pracovníků školního poradenského 
pracoviště neodpovídá aktuálním potřebám. Doporučení snížit úvazek přímé pedagogické činnosti 
školním metodikům prevence je též mezi doporučeními obsaženými v tematické zprávě České školní 
inspekce Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách, č.j. ČŠIG-3529/16-
G2 (dále též jen „tematická zpráva ČŠI“), jejímž podkladem bylo rozsáhlé šetření s využitím plošného 
inspekčního elektronického zjišťování i prezenční inspekční činnosti ve vybraných školách. Zjištění 
tematické zprávy ČŠI jsou podrobněji přiblížena v navazujících pododdílech 1.2.4 a 1.2.5. 

Poslední věcná úprava stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti výchovným poradcům byla 
provedena nařízením vlády č. 503/1992 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a 
míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství. Právní úprava 
stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti zatím nezohlednila větší množství úkolů a povinností, 
jež mají školy vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ani to, že zákon o 
pedagogických pracovnících svým přijetím v roce 2004 podpořil další specializaci pedagogických 
pracovníků tím, že mimo jiné zavedl specializovanou činnost metodika prevence, aniž by pro tuto 
činnost počítal se snížením rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů, kteří tuto specializovanou 
činnost vykonávají. 

Návrh má za cíl srovnat podmínky pro výkon práce výchovných poradců a metodiků prevence jako 
osob zajišťujících poskytování poradenských služeb ve školách. 

1.2.1 Možnost snížení základního pedagogického úvazku uvádějících učitelů 

Návrh zákona počítá s tím, že uvádějícím učitelům má příslušet nově zaváděný příplatek ve výši 3 000 
Kč. V rámci zákonodárného procesu se ukázalo, že pouze tato zvolená forma nemusí odpovídat 
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potřebám všech škol, a proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo pozměňovací 
návrh, který má do návrhu zákona doplnit jako alternativu kombinaci snížení základního 
pedagogického úvazku uvádějících učitelů a nižšího příplatku (1 500 Kč). 

Uvádějící učitel je klíčovou osobou v adaptačním období začínajícího učitele. Cílem adaptačního 
období, v němž učitel setrvá v prvním kariérním stupni po dobu dvou let, je adaptace učitele na 
podmínky praxe a přizpůsobení poznatků nabytých v pregraduální přípravě potřebám školy. V 
průběhu adaptačního období poskytuje škola začínajícímu učiteli vícezdrojová podpora pro rozvoj 
všech jeho profesních kompetencí. Uvádějící učitel je zkušený učitel minimálně v druhém kariérním 
stupni s dobrou znalostí konkrétní školy, výchovných i vzdělávacích metod, s oborovými znalostmi, 
se schopností kolegiální pomoci a spolupráce.  Průběžně pracuje se začínajícím učitelem a poskytuje 
mu podporu. Je pomocníkem, průvodcem, podpůrcem a ochráncem začínajícího učitele. Umožňuje 
začínajícímu učiteli sebereflexi a hledání vlastních cest. Uvádění má tyto formy: konzultace, hospitace 
s následným rozborem (u začínajícího učitele, ale i u kolegů), pomoc při stanovení a plnění osobního 
plánu profesního rozvoje, doporučení případného vzdělávání, poskytování podpory k sestavení 
dokladového portfolia pro atestační řízení v závěru adaptačního období.  

Téma zaškolování nových učitelů ve školách bylo též předmětem šetření TALIS 2013. Z výpovědí 
ředitelů vyplývá, že 62 % učitelů v ČR působí ve školách, v nichž učitelé nemají přístup k formálnímu 
zaškolovacímu programu. Pro 31 % učitelů je ve školách dostupný program zaškolení bez ohledu na 
to, zda jde o začínajícího učitele, který ještě neučil, nebo učitele s praxí, a pro 7 % učitelů je 
zaškolování dostupné, jen pokud se jedná o začínajícího učitele. 

1.2.2 Podmínky pro výkon činnosti kariérového poradce 

Kariérový poradce je podle návrhu zákona pedagogický pracovník, který má vedle své přímé 
pedagogické činnosti vykonávat specializovanou činnost kariérového poradenství. Kariérové 
poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků je ve 
školách podle platného znění vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poradenských službách ve školách a 
školských poradenských zařízeních, součásti standardních činností výchovných poradců. Jde zejména 
o tyto činnosti: 

• koordinaci mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním 
a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka, 

• základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových 
dotazníků v oblasti volby povolání žáků, 

• individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti, 
• poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků, 
• spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování 

poradenských služeb přesahujících kompetence školy, 
• zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských 

poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům 
o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek. 

Pro výkon této specializované činnosti je obdobně, jako je tomu u výchovných poradců, zapotřebí 
vytvořit časový prostor snížením základního pedagogického úvazku. Základní pedagogický úvazek 
výchovných poradců je podle platného právního stavu snížen o 1 až 5 hodin podle druhu a velikosti 
školy. 

1.2.3 Podmínky pro výkon činnosti mentora profesního rozvoje 

Mentor profesního rozvoje je jedna ze dvou nově ustavovaných specializovaných činností určených 
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pro učitele v třetím kariérním stupni.  

Téma mentoringu ve školách bylo taktéž předmětem šetření TALIS 2013. Z šetření vyplývá, že třetina 
učitelů v České republice se ve své škole s praxí mentora nesetkala (32 %), dalších 17 % působí ve 
školách, ve kterých je mentor k dispozici pouze pro začínající učitele (tj. v jejich prvním zaměstnání 
v oboru), 22 % ve školách, kde mentor nabízí služby všem nově nastupujícím učitelům, a 29 % ve 
školách, v nichž mohou mentorské služby využívat všichni učitelé bez rozdílu. V mezinárodním 
srovnání je v České republice tato forma vzájemné profesní podpory méně obvyklá. 

Pro výkon této specializované činnosti je obdobně, jako je tomu u kariérových poradců, zapotřebí 
vytvořit časový prostor snížením základního pedagogického úvazku. 

1.2.4 Podmínky pro práci školního metodika prevence a výchovného poradce v základní škole 

V základních školách se do šetření ČŠI zapojilo 4038 školních metodiků prevence a 4068 výchovných 
poradců. Z šetření vyplynulo, že rozsah práce školních metodiků prevence a výchovných poradců 
v mnoha případech překračuje časový rámec tzv. prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, 
a to i u výchovných poradců, u nichž je již stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti nižší. Podle 
svých výpovědí vykonávají školní metodici prevence svou činnost v průměru 2,5 hodin týdně a tento 
čas považuje za dostatečný 69 % školních metodiků prevence. Časovou dotaci pro výkon své činnosti 
považují za dostatečnou dvě třetiny výchovných poradců, zbylý podíl výchovných poradců, zejména 
z plně organizovaných základních škol, navrhovalo výrazněji snížit rozsah přímé pedagogické činnosti, 
a to s odůvodněním, že se zvyšuje objem jejich práce s narůstajícím počtem žáků, kteří potřebují 
podpůrná opatření. 

1.2.5 Podmínky pro práci školního metodika prevence a výchovného poradce ve střední škole 

Ve středních školách se do šetření ČŠI zapojilo 1316 školních metodiků prevence a 1378 výchovných 
poradců. Z šetření vyplynulo, že 45,5 % školních metodiků prevence vykonává svou činnost v rámci 
nadúvazku přímé pedagogické činnosti. Ostatní školní metodici prevence vykonávají svou činnost 
jinými způsoby – převážně v rámci svého úvazku, ale též ve svém volném čase nebo podle potřeby. 
Asi 80 % výchovných poradců vykonává svou činnosti v rámci snížení rozsahu jejich přímé 
pedagogické činnosti, v nadúvazku pak 13 % výchovných poradců. Zbylý podíl výchovných poradců 
vykonává svou činnost v rámci svého úvazku (včetně úvazku pro jiný sjednaný druh práce), nebo ve 
svém volném čase nebo podle potřeby. Podle svých výpovědí vykonávají školní metodici prevence 
svou činnost v průměru 2,9 hodin týdně a tento čas považuje za dostatečný 67 % školních metodiků 
prevence. Výchovní poradci vykonávají svou činnost v průměru 4,2 hodiny týdně a tento čas považuje 
za dostatečný taktéž 67 % výchovných poradců. Necelá třetina výchovných poradců i školních 
metodiků prevence považuje čas pro výkon své činnosti za nedostatečný. 

1.2.6 Vytvoření podmínek pro specializaci učitelů-výchovných poradců v mateřské škole 

Z tematické zprávy ČŠI vyplývá, že co se týká výskytu rizikových jevů, nějaký případ šikany řešilo 
v uplynulých školních letech jen málo mateřských škol (ve školních letech 2012/2013 až 2014/2015 to 
bylo 1,1 % až 1,9 % mateřských škol). 

V oblasti výchovného poradenství se jeví potřebné vytvořit podmínky pro to, aby se i v mateřských 
školách mohli učitelé profilovat jako specialisté v této oblasti. Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání počítá s tím, že i v mateřské škole má být určena odpovědná osoba v systému 
péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Touto osobou by měl být zejména učitel-výchovný 
poradce. Pro činnost výchovného poradce v mateřské škole připadají v úvahu zejména tyto úkoly 
a kompetence: 
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• realizace opatření při nastavování povinného předškolního vzdělávání včetně individuálního 
vzdělávání, 

• koordinace při tvorbě, realizaci a vyhodnocování individuálního vzdělávacího programu 
a plánu pedagogické podpory, 

• koordinace práce učitelů při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem 
a metod vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• sledování realizace všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí, 
• sledování obsahové náplně předmětů speciálně pedagogické péče, 
• stanovení pravidel zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři apod.) a 
• komunikace mezi mateřskou školou, školským poradenským zařízením a zákonnými zástupci, 

zvláště při řešení otázek týkajících se společného vzdělávání dítěte. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Ředitel školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí stanoví týdenní rozsah hodin 
přímé pedagogické činnosti podle prováděcího právního předpisu (§ 23 odst. 2 zákona 
o pedagogických pracovnících). 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. stanoví jednotlivým kategoriím pedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí týdenní rozsah hodin 
přímé pedagogické činnosti. Smyslem této úpravy je zajistit odpovídající a srovnatelné pracovní 
podmínky pedagogických pracovníků těchto škol a školských zařízení a vytvořit srovnatelné podmínky 
pro jejich odměňování. Tím má právní úprava přispívat ke zvýšení kvality výchovně-vzdělávací 
činnosti škol a školských zařízení. 

Činnost výchovného poradce, prevenci sociálně patologických jevů a další specializované činnosti 
(uvedeny výčtem v § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 329/2013 Sb.) 
vykonávají ve školách a školských zařízeních pedagogičtí pracovníci (zejména učitelé) vedle své přímé 
pedagogické činnosti. Například činnost výchovného poradce, který má podle platného právního 
stavu zajišťovat také kariérové poradenství, na druhém stupni základní školy vykonává učitel. Jeho 
rozsah přímé pedagogické činnosti podle přílohy nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je při stanovené 
týdenní pracovní době (40 hodin) 22 hodin, 18 hodin vykonává práce související s přímou 
pedagogickou činností. Pro výkon činnosti výchovného poradce mu nařízení vlády č. 75/2005 Sb. v § 3 
snižuje rozsah přímé pedagogické činnosti podle velikosti jeho školy o 1 až 5 hodin týdně. Pokud má 
škola více než 800 žáků, snižuje se učiteli-výchovnému poradci týdenní rozsah přímé pedagogické 
činnosti o 5 hodin týdně – učitel vykonává přímou pedagogickou činnost 17 hodin týdně, nejméně 5 
hodin týdně má na výkon činnosti výchovného poradce a 18 hodin má na práce související s přímou 
pedagogickou činností. Učitel vykonávající činnost metodika prevence doposud snížený rozsah přímé 
pedagogické činnosti nemá. 

Pro výkon činnosti učitele-výchovného poradce snižuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb. stanovený 
rozsah přímé pedagogické činnosti učiteli základní školy v průměru o 2,05 hodiny týdně [výpočet: 
podíl celkového objemu sníženého týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti podle velikosti škol 
(7386 hodin týdně) a celkového počtu škol (3604 základních škol)], učiteli střední školy v průměru o 
2,75 hodin týdně a učiteli speciální základní školy o 1,66 hodin týdně. Učitelům-metodikům prevence 
nařízení vlády č. 75/2005 Sb. stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti nesnižuje. Učitel 
vykonávající činnost uvádějícího učitele nebo učitel vykonávající specializovanou činnost mentora 
profesního rozvoje, dosud snížený rozsah základního pedagogického úvazku nemají. 
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Kogentní charakter právní úpravy nedává řediteli školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí pravomoc snížit stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických 
pracovníků mimo meze dané nařízením vlády č. 75/2005 Sb. V opačném směru právní úprava zákona 
o pedagogických pracovnících umožňuje řediteli školy nařídit pedagogickému pracovníkovi konání 
přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah, a to nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně, další 
hodiny je možné dohodnout. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 
• právnické osoby vykonávající činnost školy, zřizované ministerstvem, krajem, obcí a svazkem 

obcí (organizace činnosti školy nebo školského zařízení), 
• učitelé (pracovní podmínky),  
• krajské úřady (stanovování krajských normativů). 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je zlepšit pracovní podmínky pedagogických 
pracovníků zabezpečujících poskytování poradenských služeb ve školách, a to snížením rozsahu jejich 
přímé pedagogické činnosti podle § 23 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Snížení rozsahu přímé pedagogické 
činnosti zlepší učitelům podmínky pro výkon jejich odborné činnosti, ať už jde o činnost spočívající 
v poskytování školní poradenské služby nebo činnosti kolegiální podpory profesního rozvoje (činnost 
uvádějícího učitele nebo učitele-mentora profesního rozvoje). 

Cílový stav úpravy stanoveného rozsahu přímé pedagogické činnosti je podrobně popsán v návrhu 
novely nařízení vlády. Učitelé vykonávající specializovanou činnost kariérového poradce mají mít 
podle tohoto návrhu stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti snížen v průměru o 2,05 
hodin týdně v základní škole, o 2,75 hodin týdně ve střední škole a o 1,66 hodin týdně ve speciální 
základní škole. U uvádějících učitelů a u mentorů profesního rozvoje návrh počítá s možností snížit 
jim základní pedagogický úvazek o 2 hodiny (u učitelů mateřských škol o 3 hodiny). Učitelé-výchovní 
poradci mají mít podle tohoto návrhu stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti snížen v 
průměru o 3,44 hodin týdně (tj. rozdíl v průměru o 1,39 hodiny týdně) v základní škole, o 4,42 hodin 
týdně (tj. rozdíl v průměru o 1,67 hodiny týdně) ve střední škole, o 2,66 hodin týdně (tj. rozdíl v 
průměru o 1 hodinu týdně) ve speciální základní škole a o 1,12 hodin týdně v mateřské škole. Učitelé-
metodici prevence mají mít podle tohoto návrhu stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické 
činnosti snížen v průměru o 2,05 hodin týdně v základní škole, o 2,75 hodin týdně ve střední škole a o 
1,66 hodin týdně ve speciální základní škole. Navrhovaný cílový stav se přibližuje zjištěním tematické 
zprávy ČŠI i doporučení na úpravu stanoveného týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti 
výchovných poradců. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Nedojde-li k úpravě současného rozsahu přímé pedagogické činnosti výchovných poradců a metodiků 
prevence, nebudou zlepšeny podmínky pro poskytování těchto školských poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních. Zatímco u metodiků prevence bude nadále přetrvávat 
nežádoucí a kritizovaný stav, kdy tito specialisté nemají dostatečný časový prostor pro výkon své 
specializované činnosti, u výchovných poradců nebude právní úprava reagovat na změny ve školském 
zákoně – zvětšení rozsahu činnosti, zejména v oblasti podpory společného vzdělávání. 

Nedojde-li k úpravě současného rozsahu přímé pedagogické činnosti kariérových poradců nebo 
mentorů profesního rozvoje, nebudou vytvořeny podmínky pro poskytování těchto školských 
poradenských služeb ve školách. Dotčení učitelé budou svou odbornou činnost vykonávat v rámci 
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doby, již mají pro výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, nebo budou rozsah své 
odborné činnosti omezovat jen na nezbytné minimum. 

Nedojde-li k zavedení možnosti snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti uvádějícím učitelům, 
vláda nenaplní jednu z možností, již obsahuje návrh novely zákona jako alternativu k 3tisícovému 
příplatku uvádějícího učitele. Aplikaci ustanovení návrhu zákona budou provázet nejasnosti. 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Nulová varianta uchová existující stav. 

2.2 Varianta 1 

Tato varianta počítá s úpravou rozsahu přímé pedagogické činnosti. Hodnota, o kolik hodin týdně má 
být základní pedagogický úvazek snížen, je parametrem této úpravy. U kariérového poradce byl vzat 
za základ dosavadní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovného poradce. U uvádějících učitelů 
a mentorů profesního rozvoje jako činností v oblasti kolegiální podpory profesního rozvoje byl za 
základ řešení vzat návrh z výstupů individuálního projektu národního Kariérní systém (2015). Tento 
rozsah zjednodušeně odpovídá záměru zajistit hospitaci a následnou reflexi. 

V rámci hodnocení dopadů regulace byly posuzovány dvě subvarianty, lišící se v rozsahu dalšího 
snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti výchovných poradců. První ze subvariant počítala ve 
všech případech se snížením rozsahu přímé pedagogické činnosti výchovných poradců o 1 hodinu 
týdně, druhá ze subvariant pak o 1 až 2 hodiny týdně, což do určité míry respektuje současné 
nastavení (postupné zvyšování). 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Jako přínos lze spatřovat vytvoření odpovídajících podmínek pro výkon odborných činnosti 
uvádějícího učitele, výchovného poradce, metodika prevence, kariérového poradce a mentora 
profesního rozvoje. Je reálný předpoklad, že zlepšení podmínek pro výkon činnosti uvedených 
pedagogických pracovníků bude mít pozitivní vliv na kvalitu jimi činnosti, a tím i na kvalitu výchovně-
vzdělávacího procesu. 

Náklady jsou zejména finančního charakteru.  

3.2. Náklady a přínosy 

Nulová varianta nepředstavuje žádné přímé náklady na státní rozpočet. Volba této varianty by však 
znamenala uchování současného nežádoucího a kritizovaného stavu, kdy pro výkon činnosti 
pracovníků školního poradenského pracoviště nařízení vlády nevytváří dostatečný časový prostor, 
a tím jeho výkon fakticky omezuje. Dále by nebylo naplněno v celém rozsahu ustanovení návrhu 
zákona, které počítá s možností snížení základního pedagogického úvazku metodika prevence, 
uvádějícího učitele a mentora profesního rozvoje. 

Snížení stanoveného rozsahu přímé pedagogické činnosti s sebou nese finanční dopad na státní 
rozpočet. Objem hodin, odpovídající sníženému rozsahu přímé pedagogické činnosti, budou muset 
obsáhnout jiní pedagogičtí pracovníci. Dá se předpokládat, že podle organizačně-provozních 
podmínek dané školy může jít buďto o zvýšení úvazku některého pedagogického pracovníka, který 
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měl tento úvazek zatím nižší, popřípadě naroste objem hodin, s nimiž může být spojen vznik nároku 
na příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah podle § 132 zákoníku práce. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Jako nejvhodnější se jeví varianta 1. Tato varianta odpovídá cíli tohoto legislativního návrhu (oddíl 
1.2).  

Zhodnocení hospodářského a finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty 

S návrhem jsou spojeny dopady na státní rozpočet. Na ostatní veřejné rozpočty se dopady 
nepředpokládají, neboť na náklady na odměňování jsou poskytovány finanční prostředky ze státního 
rozpočtu (§ 160 a násl. školského zákona). 

Odhadovaný roční finanční dopad snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti uvádějících 
učitelů včetně odvodů dosahuje až 283,7 mil. Kč (pokud by byl všem uvádějícím učitelům snížen 
rozsah přímé pedagogické činnosti v maximálním rozsahu), snížení rozsahu přímé pedagogické 
činnosti kariérových poradců s sebou nese finanční dopad cca 250,1 mil. Kč, učitelů-výchovných 
poradců cca 237,8 mil. Kč, učitelů-metodiků prevence cca 250,1 mil. Kč a mentorů profesního rozvoje 
cca 606 mil. Kč. Dopad na státní rozpočet bude nabíhat postupně u kariérových poradců (od poslední 
třetiny roku 2021) a mentorů profesního rozvoje (svázáno s absolvováním specializačního studia a 
dosažením statusu učitele v třetím kariérním stupni). 

Objem sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti je přepočten na množství úvazků učitelů, kteří 
danou přímou pedagogickou činnost budou muset zastat (u uvádějících učitelů jde celkem o 573,48 
úvazků učitelů, u výchovných poradců jde celkem o 492,95 úvazků učitelů, u metodiků prevence jde 
o 486,13 úvazků učitelů, u kariérových poradců jde o 486,13 úvazků učitelů a u mentorů profesního 
rozvoje jde o 1265,2 úvazků učitelů), a předpokládaným průměrným platem učitelů příslušných 
druhů škol v roce 2017, včetně odvodů. Předpokládaný průměrný plat na jednotlivých druzích škol 
byl vypočítán na základě průměrných platů učitelů (včetně řídících pracovníků) vypočtených 
z agregovaných dat výkazu P1-04 za 1.–3. čtvrtletí 2016 zvýšených o 8 %. Ve všech případech jde o 
plat, který poskytují školy jako zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 zákoníku práce. Podrobnější 
náhled na strukturu a parametry výpočtu podává následující tabulka. 

Uvádějící učitelé 

v mateřské škole 

průměrný plat učitele 25 980 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 31 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 4013 

celkem učitelských úvazků 129,47 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 54,9 mil. Kč 

v ostatních školách 

průměrný plat učitele 31 581 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 21 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 9324 

celkem učitelských úvazků 444,02 
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celkem mzdových prostředků včetně odvodů 228,8 mil. Kč 

 

Výchovní poradci 

v základní škole 

průměrný plat učitele 31 173 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 22 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 5013 

celkem učitelských úvazků 227,86 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 115,9 mil. Kč 

ve střední škole 

průměrný plat učitele 32 136 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 21 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 1622 

celkem učitelských úvazků 77,24 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 40,5 mil. Kč 

v základní škole speciální 

průměrný plat učitele 33 324 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 22 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 311 

celkem učitelských úvazků 14,14 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 7,7 mil. Kč 

v mateřské škole 

průměrný plat učitele 25 980 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 31 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 5385 

celkem učitelských úvazků 173,71 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 73,7 mil. Kč 

 

Metodici prevence 

v základní škole 

průměrný plat učitele 31 173 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 22 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 7386 

celkem učitelských úvazků 335,73 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 170,8 mil. Kč 

ve střední škole 
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průměrný plat učitele 32 136 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 21 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 2665 

celkem učitelských úvazků 126,90 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 66,6 mil. Kč 

v základní škole speciální 

průměrný plat učitele 33 324 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 22 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 517 

celkem učitelských úvazků 23,50 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 12,8 mil. Kč 

 

Kariéroví poradci 

v základní škole 

průměrný plat učitele 31 173 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 22 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 7386 

celkem učitelských úvazků 335,73 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 170,8 mil. Kč 

ve střední škole 

průměrný plat učitele 32 136 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 21 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 2665 

celkem učitelských úvazků 126,90 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 66,6 mil. Kč 

v základní škole speciální 

průměrný plat učitele 33 324 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 22 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 517 

celkem učitelských úvazků 23,50 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 12,8 mil. Kč 

 

Mentoři profesního rozvoje 

v mateřské škole 

průměrný plat učitele 25 980 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 31 
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celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 15627 

celkem učitelských úvazků 504,1 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 213,7 mil. Kč 

v ostatních školách 

průměrný plat učitele 31 581 Kč 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 21 

celkem hodin sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti 16602 

celkem učitelských úvazků 761,1 

celkem mzdových prostředků včetně odvodů 392,3 mil. Kč 

 

Kariéroví poradci a mentoři profesního rozvoje budou absolvovat specializační studium; půjde 
o studium v rozsahu nejméně 250 hodin, čemuž odpovídá délka 4 semestrů. 

Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociálních dopadů (včetně 
dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé) a 
dopadů na životní prostředí 

Navrhovaná úprava předpokládá pozitivní sociální dopady, spočívající ve zlepšení podmínek pro 
výkon činnosti uvádějících učitelů, a tím i začínajících učitelů v jejich adaptačním období. Součinnost 
a metodické vedení uvádějícího učitele je významným prvkem péče zaměstnavatele o učitele 
v adaptačním období. Ve spojení s tím předkladatel předpokládá pozitivní dopad do oblasti 
profesního rozvoje začínajících učitelů, a tím i příznivý dopad na samo poskytované vzdělávání i na 
samé sociální prostředí. Další předpokládané pozitivní sociální dopady jsou spojeny se zlepšením 
podmínek pro výkon činnosti výchovných poradců, kariérových poradců a metodiků prevence jako 
pracovníků zajišťujících poradenskou činnost školy. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje. Výkon 
činnosti pedagogických pracovníků je otevřen jak mužům, tak ženám. 

Zhodnocení dopadů na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná úprava nemá přímé ani nepřímé dopady na výkon státní statistické služby. 

Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Předkládané nařízení vlády nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší nová korupční rizika. 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nepřináší jakékoli dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. implementují školy a školská zařízení, jejichž činnost vykonává 
právnická osoba zřizovaná ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.  

Výkon kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských 
služeb, je v pravomoci České školní inspekce (§ 174 odst. 2 školského zákona). Osoby, u nichž byla 
provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout případná opatření k odstranění nedostatků 
zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou 
školní inspekcí. Na základě výsledků inspekční činnosti přijímá zřizovatel bez zbytečného odkladu 
opatření ve školách a školských zařízeních, které zřizuje. Pokud osoba odpovědná za přijetí nebo 
splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti ve lhůtě stanovené Českou 
školní inspekcí tato opatření nepřijme nebo je nesplní, dopustí se přestupku, za nějž lze uložit pokutu 
(§ 182a školského zákona). 

6. Přezkum účinnosti regulace 

V rámci přezkumu účinnosti bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy průběžně 
monitorovat podněty školské praxe (ředitelů škol, jejich asociací, pedagogických pracovníků-
specialistů). 

7. Konzultace a zdroje dat 

Věcně návrh novely nařízení vlády odpovídá požadavkům školského terénu. 

Snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti kariérového poradce odpovídá systémovým 
doporučením projektu POSPOLU v prioritě IV oddílu K – posílení kariérového poradenství. Koncepční 
studie potvrdila, že kariérové poradenství je ve školách do značné míry poddimenzováno a současné 
snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti výchovných poradců je nedostačující. 

• Šetření TALIS 2013, národní zpráva, Česká školní inspekce, 2014, 
• výstupy individuálního projektu národního Kariérní systém, CZ.1.07/4.1.00/33.0002, Národní 

institut pro další vzdělávání, 2015, 
• výstupy projektu POSPOLU-Podpora spolupráce škol a firem – Nové prvky duálního odborného 

vzdělávání podporující spolupráci škol a firem, koncepční studie, Národní ústav pro vzdělávání, 
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015, 

• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách 
a školských zařízeních č.j. MSMT-21149/2016-1, 

• poradní sbor MŠMT pro předškolní vzdělávání, 
• agregovaný výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. září 2016, 
• agregovaná data z výkazu P1-04 za 1.–3. čtvrtletí 2016 
• Sekundární analýza dat – dotazník pro ředitele škol a školní metodiky prevence základních škol 

Kraje Vysočina pro individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně 
patologických jevů (2012). 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Vít Krčál, odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
tel. 234 811 740 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAMMMQQBF)
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