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VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 

 
 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, dne 
20. dubna 2017, s termínem dodání stanovisek do 15. května 2017.  

Připomínky označené za zásadní uplatnila následující připomínková místa: Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo spravedlnosti, 
Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Kraj Vysočina, Českomoravská konfederace odborových svazů, Úřad vlády - místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a inovace, Unie zaměstnavatelských svazů, Asociace ředitelů gymnázií, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro ochranu osobních údajů. Z externích 
připomínkových míst mimo eklep připomínky označené za zásadní uplatnil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. 

Veřejné jednání k vypořádání zásadních připomínek se uskutečnilo dne 19. května 2017. 

S nepřítomnými zástupci připomínkovatelů bylo vypořádání vyřízeno korespondenčně a s některými připomínkovými místy se uskutečnilo dne 24. května 
2017. 
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Zásadní připomínky s vypořádáním členěné dle připomínkových míst  
 

Č. Místo § Připomínka  Vypořádání 

1.  MF  Zásadní připomínky: 
1. K dopadu novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. na limity mzdové regulace –
plnění povinné školní docházky  
V předloženém materiálu je uvedeno, že bude nutné navýšit v rámci 
systemizace útvary MŠMT o dvě služební místa, přesné vyčíslení dopadů do 
platové oblasti ovšem není specifikováno. Jakékoliv personální posílení 
ústředního orgánu MŠMT je neakceptovatelné, neboť za období leden – 
březen 2017 vykazuje neobsazenost ve výši 114 míst, tj. 11,7 %. Je 
nepochybné, že je v silách MŠMT zajistit tyto priority vnitřní optimalizací 
procesů a činností, tj. v rámci neobsazených míst a úspor, které 
neobsazenost generuje. Materiál v relevantních částech požadujeme 
doplnit o jednoznačné stanovení, že s přijetím uvedené vyhlášky 
nebudou spojeny žádné požadavky na navýšení limitu počtu míst a 
objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci. 

Akceptováno. 
Upraveno v části  3.1.2 a 3.1.4 zprávy 
RIA. 

2.  MF  2. K nákladům hrazeným z jiných prostředků v rámci výuky plavání 
V 3.2.1 Identifikace nákladů a přínosů je v bodu 2. Náklady hrazené z jiných 
prostředků uvedeno, že „náklady na provoz bazénu (vytápění, úklid, čištění 
vody atd.) hradí škola z příspěvku na provoz od svého zřizovatele.“ Není 
nám zřejmé, co je tím míněno v případě, kdy se jedná o bazén, který není 
ve vlastnictví zřizovatele svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci – 
základní škole. Nejedná se v tomto případě o vstupné do bazénu, které je 
stanoveno vlastníkem (provozovatelem) předmětného bazénu s ohledem 
na výši nákladů na provoz bazénu nebo na úhradu pronájmu bazénu např. 
na 1 hodinu? Na základě jakého právního předpisu hradí příspěvková 
organizace vstupné za žáky při nepovinné výuce plavání nebo nájemné za 
pronájem bazénu? Pokud si škola nepovinnou výuku plavání zařadila na 
základě rozhodnutí ředitele školy do vzdělávacího programu, lze tuto výuku 
považovat za hlavní činnost příspěvkové organizace, pro kterou byla 
zřízena? 

Vysvětleno. 
Financování výuky plavání probíhá 
takto: 
Náklady ze státního rozpočtu – z 
normativních prostředků přidělovaných 
ministerstvem 
• náklady na plat nebo mzdu 
pracovníka školy, který se výuky plavání 
účastní (ať již jako dohled nebo jako 
učitel plavání),  
• náklady na učební pomůcky 
určené pro tuto výuku,  
• náklady vyplývající ze smlouvy o 
zajištění výuky, které jsou fakturované 
jako služba. 
Náklady hrazené školou – z prostředků 
na provoz od svého zřizovatele 
• náklady na provoz bazénu 
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Č. Místo § Připomínka  Vypořádání 

(vytápění, úklid, čištění vody apod.).  
Náklady hrazené zákonnými zástupci – 
na dopravu žáků do bazénu a zpět. 
 
Pokus si škola zařadí do svého školního 
vzdělávacího programu výuku plavání 
v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
48/2005 Sb., pak se jedná o povinnou 
výuku, a jde o hlavní činnost PO obce. 

3.  MF  3. K dopadu novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. na veřejné rozpočty a státní 
rozpočet - zavedení povinné výuky plavání  
Přestože povinnou výuku plavání považujeme jednoznačně za žádoucí, 
k jejímu zavedení máme následující zásadní připomínky: 
 
Je otázkou, zda by zároveň s vypuštěním fakultativní součásti vzdělávání - 
výuky plavání z vyhlášky č. 48/2005 Sb. neměl být upraven obsah 
rámcového vzdělávacího programu pro I. stupeň základní školy.  
 
MŠMT v materiálu uvádí, že v současné době, kdy výuka plavání je 
fakultativní součástí vzdělávání, lze hradit ze státního rozpočtu samotnou 
výuku (mzdové náklady instruktora plavání), provoz bazénu pak v rámci 
provozního příspěvku školy. Dopravu na výuku plavání hradí obvykle rodiče 
žáků. Přesto podle předkladatele na zajištění výuky plavání finančně 
přispívají zákonní zástupci žáků v 61,2 % základních škol. 
Z této skutečnosti vyvozujeme, že škola realizaci výuky plavání hradí ze 
svého  rozpočtu podle finančních možností a zbývající část je pak 
dofinancována ze strany rodičů. Kritériem, zda se dítě výuky plavání 
účastní, je kromě jiných důvodů (např. zdravotních) i finanční situace 
rodičů. Záměr zavést výuku jako povinnou a tím umožnit co nejširšímu 
počtu dětí/žáků se naučit plavat, podle našeho názoru nevylučuje 
případnou spoluúčast rodičů i za předpokladu úhrady dopravy z kapitoly 
MŠMT.  
 
Přestože předmětem předložené novely vyhlášky není záměr MŠMT 

Vysvětleno. 
 
 
 
 
Obsah RVP ZV je od 1.9.2017 upraven – 
výuka plavání je zařazena jako povinná. 
 
 
 
MŠMT zastává stejný názor, příspěvek 
rodičů je možný i nadále (pouze na 
dopravu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano, souhlasíme. Předpokládáme, že 
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dopravu na výuku plavání hradit nově ze státního rozpočtu, pro úplnost 
připomínáme, že na zajištění dopravy při povinné výuce plavání byl 
rozpočet celkových výdajů kapitoly 333-MŠMT na rok 2017 navýšen 
o 52 480 tis. Kč, pro roky 2018 a 2019 o 157 440 tis. Kč v jednom každém 
roce. 
 
Závěr:  
V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadu regulace v rámci Identifikace 
nákladů a přínosů MŠMT uvádí, že novela vyhlášky č. 48/2005 Sb. nemá 
přímý dopad na státní rozpočet a že při zavedení povinné výuky plavání je 
nutné počítat s náklady, které vzniknou školám, které dosud výuku 
nezavedly. V této souvislosti v materiálu postrádáme jakékoliv číselné 
údaje o počtu škol, předpokládanou výši nákladů, včetně informace, 
zda záměr zavést povinnou výuku plavání byl se zástupci škol, či s jejich 
zřizovateli, konzultován. Přitom při zavedení povinné výuky plavání lze 
očekávat dopad na rozpočty zřizovatelů základních škol (obce), na 
rozpočty příspěvkových organizací (základní školy) a na státní rozpočet. 
V materiálu tento dopad na veřejné rozpočty (obce) není uveden, ani 
orientačně vyčíslen. 

tato částka bude v následujících letech 
standardní součástí základny pro výdaje 
ONIV. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Doplněno do zprávy RIA, část 1.3.4. 
Kvantitativní údaje jsou uvedeny ve 
zprávě RIA, v části 1.3.1. 

4.  MF  4. MŠMT k předpokládanému finančnímu dopadu navrhované právní 
úpravy uvádí, že novela vyhlášky o krajských normativech bude mít mírný 
pozitivní dopad na státní rozpočet. Úspora prostředků státního rozpočtu, 
která vznikne snížením základního normativu na předškolně individuálně 
vzdělávané dítě, je MŠMT odhadována ve výši 13,7 mil. Kč až 137 mil. Kč. 
S ohledem však na zásadní připomínku č. 3 požadujeme do předkládací 
zprávy uvést, že „Veškeré případné změny vyplývající z implementace 
předmětných novel vyhlášek budou zabezpečeny v rámci schválených 
limitů výdajů kapitoly 333 – MŠMT na dotčená léta bez dodatečných 
požadavků na státní rozpočet.“ 

Vysvětleno. 
V případě úspor je nelogické uvádět 
prohlášení o vyloučení dodatečných 
nákladů na státní rozpočet. 
V případě plavání je tato připomínka 
v rozporu s předchozí připomínkou, 
která uvádí na rok 2017 navýšení 
rozpočtu MŠMT o 52 480 tis. Kč, pro 
roky 2018 a 2019 o 157 440 tis. Kč v 
jednom každém roce. 

5.  MZe  K části první - změna vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání  
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 1) K bodu 1 (§ 2 
odst. 3) 
Pokud MŠMT zavádí povinnou výuku plavání, pak bude nutné vyřešit 

Vysvětleno. 
Dotační program byl již vyhlášen. 
Účelem rozvojového programu je 
poskytnout finanční prostředky pro 
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situaci malých škol a sociálně slabých rodičů. Je třeba zvážit především 
situaci malých škol v obcích, kde není bazén a třída tak musí vyjet do 
nejbližšího bazénu, což představuje minimálně půldenní program. Zároveň 
apelujeme na nutnost finančního programu, který bude hradit dopravu na 
plavání a zpět. Tato úprava avizována podle RIA je, ale bude nutné tyto 
úvahy uvést do praxe. 

podporu výuky plavání na 1. stupni ZŠ v 
rámci povinné školní docházky. Celá 
přidělená částka bude určena na ONIV, 
a to na dopravu žáků z místa 
poskytování vzdělávání do místa výuky 
plavání a zpět. Školy proto nebudou 
nuceny požadovat celou platbu od 
zákonných zástupců svých žáků, 
případně dotace může pokrýt celou 
platbu za tuto dopravu. 

6.  MZe  2) K bodu 6 (§ 18 odst. 4) 
Upozorňujeme na fakt, že zákonný zástupce vždy nemusí postupovat v 
nejlepším zájmu dítěte a garance čestným prohlášením proto nemusí být 
dostatečná. Požadujeme zvážit variantu ověření dodaných skutečností 
MŠMT či jiným způsobem. Vztahuje se i na aplikaci tohoto ustanovení dále 
ve vyhlášce. 

Neakceptováno. 
Ověřování nelze zajistit, možnost 
čestného prohlášení je zakotvena ve 
školském zákoně. 

7.  MSP  2. K úvodní větě 
Vzhledem k tomu, že je návrhem novelizována také vyhláška č. 492/2005 
Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, požadujeme 
doplnit do výčtu prováděných zmocňovacích ustanovení § 161 odst. 4 
školského zákona. V návaznosti na toto doplnění bude také nezbytné 
překontrolovat kompletnost výčtu novel prováděných zmocňovacích 
ustanovení. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

8.  MSP  3. K čl. I bodu 1 (§ 2 odst. 3) 
Konstatujeme, že tento novelizační bod je v celém návrhu jediný, který se 
dotýká problematiky plavecké výuky. V rozporu se závěrečnou zprávou RIA 
však nezavádí, a ani nemůže zavést povinnost základních škol zajistit svým 
žákům 1. stupně základní plavecký výcvik. Požadujeme proto části 
závěrečné zprávy RIA věnované tématu výuky plavání uvést do souladu s 
obsahem návrhu. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Obsah RVP ZV je od 1.9.2017 upraven – 
výuka plavání je zařazena jako povinná. 
Doplněno do RIA. 
 

9.  MSP  15. K čl. IV 
Navrhované přechodné ustanovení považujeme za nadbytečné, neboť je 
zřejmé, že se nová pravidla ohledně uchovávání dokumentace nemohou 

Akceptováno. 
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týkat přihlášek podaných přede dnem nabytí účinnosti předkládaného 
návrhu vyhlášky, neboť by se jednalo o nepřípustnou retroaktivitu. Z toho 
důvodu požadujeme čl. IV z návrhu vypustit. Tato připomínka je zásadní. 

10.  MSP  16. K čl. VI 
Účinnost se navrhuje od 1. září 2017, avšak v závěrečné zprávě RIA se v 
případě (i) uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky z českého 
jazyka a literatury pro studenty, kteří se vzdělávali v zahraničí, a (ii) 
uchovávání dokumentace o maturitní zkoušce včetně přihlášek stanoví, že 
se účinnost změn navrhuje poprvé od jarního zkušebního období 2018. 
Jsme toho názoru, že navrhovaná účinnost od 1. 9. 2017 není v souladu s 
tvrzeními obsaženými v závěrečné zprávě RIA, protože nabude-li návrh 
účinnosti od září 2017, budou nová pravidla aplikována již na podzimní 
zkušební období 2017. Z toho důvodu požadujeme buď vypustit sporná 
tvrzení ze závěrečné zprávy RIA, anebo doplnit do čl. VI návrhu dělenou 
účinnost ve vztahu ke shora uvedeným oblastem právní úpravy. Tato 
připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Upraveno v RIA. 

11.  Královéhra
decký kraj 

  K § 18e odst. 1:  
V návrhu vyhlášky je uvedeno, že: „Pokud žák plní povinnou školní 
docházku způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. a), b) nebo d) 
školského zákona a na základě rozhodnutí zákonného zástupce není 
zároveň žákem kmenové školy, zákonný zástupce 
a) oznámí ministerstvu zahájení plnění povinné školní docházky 
předložením čestného prohlášení“……..atd. 

 
§ 38 odst. 3 školského zákona účinný od 1. 9. 2017 stanoví, že  „Žák, který 
plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a), 
b) nebo d) nebo v odstavci 2, může být na základě rozhodnutí zákonného 
zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České 
republice do rejstříku škol a školských zařízení…“  

 
Zároveň  s výše  uvedeným  však  platí  povinnost   uvedení  v  §  36  odst. 4 
školského zákona:  „Zákonný   zástupce   je  povinen  přihlásit  dítě  
k  zápisu  k   povinné   školní docházce,a to v době od  1. dubna do  30.  

Vysvětleno. 
Školský zákon umožňuje, aby žák neměl 
kmenovou školu, v takovém případě se 
ani nemá kam zapsat. Ust. § 38 
školského zákona je ve vztahu k ust. § 
36 odst. 4 speciální a na žáky plnící 
povinnou školní docházku v zahraničí se 
termín zápisu nevztahuje, když tito žáci 
doloží plnění povinné školní docházky 
způsobem stanoveným vyhláškou. 
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dubna   kalendářního  roku,  v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku.“ 
Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku podle § 182a odst. 1 písm. a):  
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
 a) jako zákonný zástupce 

1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 
odst. 4“. 
1) Měla by být zároveň provedena novela § 36 odst. 4 školského zákona, 
kde by bylo uvedeno, že tato povinnost je splněna též oznámením 
zákonného zástupce o plnění povinné školní docházky v zahraničí 
v souladu s prováděcím právním předpisem. 

 
2) Věcně příslušným k rozhodnutí ve věci výše uvedeného přestupku je 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ani tento úřad, ani ředitel 
spádové školy žáka, však nebudou disponovat informacemi o plnění 
povinné školní docházky v zahraničí. Může tak dojít k paradoxní situaci, že 
zákonnému zástupci bude uložena pokuta za nepřihlášení dítěte k zápisu k 
povinné školní docházce, ačkoli ten splní oznamovací povinnost 
ministerstvu. 

 
Navrhujeme do § 18e odst. 1 doplnit povinnost zákonného zástupce 
oznámit plnění povinné školní docházky způsobem uvedeným v § 38 
odst. 1 písm. a), b) nebo d) školského zákona také o ředitele spádové 
školy, příp. obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod příslušné 
spádové základní školy. 

 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno vysvětleno, nelze řešit 
vyhláškou. 
 
 
 
Neakceptováno vysvětleno. Předávání 
informací bude řešeno metodicky. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno, nelze dále 
administrativně zatěžovat zákonné 
zástupce, nad rámec zmocnění. 

12.  Liberecký 
kraj 

 K navrhované změně vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, § 
4 kdy se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod 
čarou č. 20 zní: „(6) V případě mateřské školy se k základní částce stanoví 
opravný koeficient ve výši 0,05, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o 
dítě individuálně vzdělávané20).“ uplatňujeme zásadní připomínku: 
Opravný koeficient ve výši 0,05 násobku základní částky dle našeho názoru 
nemůže být analogií k opravnému koeficientu násobkem dle § 4 odst. 3 a 8 
platného znění vyhlášky č. 492/2005 Sb., neboť není dosud uspokojivě 
právně ošetřena otázka započítávání těchto dětí do nejvyššího povoleného 

Vysvětleno. 
Uvedené řeší Informace o povinném 
předškolním vzdělávání vydané MŠMT. 
Tato problematika není předmětem 
vyhlášky, vyhláška pouze stanoví výši 
normativu.  
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počtu zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení analogicky k § 34, 
odst. 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Ředitel školy v případě 
oznámení zákonného zástupce  
o individuálním vzdělávání musí vyhovět, případný nárůst podílu 
individuálně vzdělávaných dětí z kapacity mateřské školy způsobí, že 
normativní zabezpečení financování předškolního vzdělávání nebude 
dostačovat pro zajištění plnění rámcového vzdělávacího programu či 
rozsahu vzdělávání v současné době. Je současně zřejmé, že varianta 0 
nesplňuje předpoklady účelného a hospodárného nakládání s veřejnými 
prostředky. 
 
V souvislosti s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech si 
dovolujeme upozornit na skutečnost, že v § 4, odst. 4 je obsažena 
poznámka pod čarou č. 11 odkazující na neexistující odst. 10 v § 1 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.  
Navrhujeme tuto poznámku vynechat či upravit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
V návaznosti na zrušení poznámky pod 
čarou č. 11 provedena i legislativně 
technická úprava § 4 odst. 4. 

13.  Moravskosl
ezský kraj 

 Na základě ustanovení § 36 odst. 8 školského zákona obecní úřad obce, na 
jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s 
dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní  docházce 
seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle 
odstavce 4. Dle ustanovení § 36 odst. 5 školského zákona, pokud je dítě 
přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto 
skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května 
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce, 
dopustí se tím přestupku (§ 182a školského zákona). 
Od 1. 9. 2017 dle § 38 odst. 3 školského zákona žák, který plní povinnou 
školní docházku v zahraničí, může být (tedy nemusí) na základě rozhodnutí 
zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy. Podle 
předloženého návrhu má zákonný zástupce žáka, který plní povinnou školní 
docházku v zahraničí bez kmenové školy v ČR, povinnost informovat 
školství, mládeže a tělovýchovy o plnění povinné školní docházky (§ 18e). 
Ředitel spádové školy však tuto informaci nezíská, bude se domnívat, že 
zákonní zástupci nesplnili svoji zákonnou povinnost a obrátí se na OSPOD. 

Vysvětleno. 
Školský zákon umožňuje, aby žák neměl 
kmenovou školu, v takovém případě se 
ani nemá kam zapsat. Ust. § 38 
školského zákona je ve vztahu k ust. § 
36 odst. 4 speciální a na žáky plnící 
povinnou školní docházku v zahraničí se 
termín zápisu nevztahuje, když tito žáci 
doloží plnění povinné školní docházky 
způsobem stanoveným vyhláškou. 
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Doporučujeme tedy zapracovat do návrhu vyhlášky i přenos informace 
sdělené MŠMT podle § 18a na spádovou školu žáka. 

Neakceptováno, informace se bude 
předávat na vyžádání školy nebo OU. 

14.  Kraj 
Vysočina 

 1. Připomínka k Čl. I: 
V souvislosti s problematikou kmenové školy navrhujeme do vyhlášky nově 
zapracovat i situace, kdy žák plní povinnou školní docházku na víceletém 
gymnáziu.  
V § 24 odst. 1 je sice uvedeno, že se vyhláška obdobně vztahuje také na 
vzdělávání žáků víceletých gymnázií, nicméně se domníváme, že vzdělávání 
žáka gymnázia plnícího povinnou školní docházku v zahraničí by 
zasluhovalo v tomto směru podrobnější právní úpravu. Například jde o 
situace, kdy žák gymnázia odejde do zahraničí před splněním povinné 
školní docházky a na kmenové gymnázium se vrací ze zahraničí až po 
splnění povinné školní docházky. Otázkou je postup při jeho zařazení do 
příslušného ročníku vyššího stupně gymnázia, rozsah přezkoušení jeho 
znalostí apod.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
Je řešeno stávajícími právními předpisy, 
kdy se některá ustanovení vyhlášky č. 
48/2005 Sb. vztahují i na vzdělávání 
v odpovídajících ročnících víceletých 
gymnázií. 
 

15.  Kraj 
Vysočina 

 2. Připomínka k Čl. I bodu 1: 
Návrh předpokládá, že vypuštěním § 2 odst. 3 vyhlášky a současnou 
úpravou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se má 
základní plavecký výcvik stát povinnou součástí základního vzdělávání.  
V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadu regulace je mj. uvedeno, že 
ředitelé základních škol, v nichž zatím plavecká výuka neprobíhá,  budou 
muset od 1. 9. 2017 zařadit základní plaveckou výuku do Školního 
vzdělávacího programu a zajistit základní plavecký výcvik. Navrhovaný 
termín považujeme pro některé školy za obtížně naplnitelný.  Dále je 
uvedeno, že od nabytí účinnosti novely (tj. od 1.9.2017) budou kryty ze 
státního rozpočtu náklady na samotnou výuku plavání i náklady související 
(na dopravu). Jako možnosti financování nákladů na dopravu žáků jsou 
zmíněny buď vyhlášení trvalého rozvojového programu nebo  „výhledově“ 
novelizace § 160 školského zákona. Konkrétní způsob, jakým se bude státní 
rozpočet podílet na hrazení nákladů na dopravu žáků, bude teprve 
předmětem dalšího rozhodování. Jinými slovy řečeno, způsob financování 
povinné základní plavecké výuky zatím není nastaven a lze ho stěží 

Viz vypořádání výše, připomínky MF. 
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předvídat.  
Domníváme se, že logičtější by byl opačný postup - zavedení této nové 
regulace by mělo předcházet vyřešení způsobu financování ze státního 
rozpočtu. Nejdříve  školám stanovit povinnost a až následně hledat 
finanční prostředky na její zajištění, nepovažujeme za vhodné.    
Dále postrádáme zhodnocení finančních dopadů na rozpočty škol, resp. 
jejich zřizovatelů, kteří ponesou ostatní provozní náklady a případně budou 
dokrývat i neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu. Toto 
bude mít dopad zejména na menší obce jako zřizovatele základních škol, 
kde nejsou optimální místní podmínky pro zajištění  plavecké výuky (větší 
dojezdová vzdálenost do bazénu, provozní a personální podmínky školy 
např. v malotřídkách apod.).  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

16.  Kraj 
Vysočina 

 5. Připomínka k Čl. I bodu 11: 
Navrhujeme ke zvážení, zda zcela nevypustit písm. b) upravující vydání 
vysvědčení žákovi kmenové školy, který nekonal zkoušky, za druhé pololetí 
devátého ročníku (a to pouze za účelem doložení splnění povinné školní 
docházky – tedy aniž by žák získal stupeň základního vzdělání). Jinou 
variantou řešení této problematiky přicházející, dle našeho názoru, v úvahu 
by bylo písm. b) ponechat, ale upravit jeho znění tak, že vysvědčení za 
druhé pololetí devátého ročníku nebude obsahovat hodnocení žáka.  
Žák by byl na vysvědčení hodnocen výhradně na základě dokladu o 
výsledcích vzdělávání vydaného poskytovatelem vzdělávání v zahraničí. Pro 
školu bude administrativně náročné a mnohdy i obtížné hodnocení žáka ze 
zahraniční školy na vysvědčení převést (bude nutné získat alespoň rámcové 
znalosti školského vzělávacího systému cizího státu). Současně vycházíme z 
toho, že vysvědčení je veřejnou listinou a mělo by tedy obsahovat 
hodnocení výsledků vzdělávání, kdy škola může garantovat správnost 
tohoto hodnocení. Nepovažujeme za vhodné v tomto případě stanovit 
obdobný režim jako v případě škol uvedených v § 18c odst. 1 písm. a) 
vyhlášky nebo u zahraničních škol na území České republiky podle § 38 
odst. 1 písm. c) školského zákona.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. Zřejmě 
došlo k nepochopení formulace, 
vysvědčení se nevydává dle hodnocení 
školy v zahraničí, nýbrž dle hodnocení 
poskytovatele vzdělávání v zahraničí, se 
kterým MŠMT uzavřelo smlouvu. 
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17.  Kraj 
Vysočina 

 6. Připomínka k Čl. I bodu 18: 
Novela školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.) s účinností od 1. 9. 2017 
ruší povinnost mít kmenovou školu u občanů České republiky a cizinců s 
trvalým pobytem na území ČR, kteří plní povinnou školní docházku v 
zahraničí.  
Jako jeden z důvodů zrušení povinnosti mít kmenovou školu je uvedena 
neznalost současné  právní úpravy ze strany zákonných zástupců a 
porušování povinnosti zapsat dítě do kmenové školy. Návrh vyhlášky počítá 
s tím, že v případě, nevyužijí-li zákonní zástupci možnost zapsat dítě do 
kmenové školy, budou mít místo toho nově oznamovací povinnost vůči 
MŠMT. Lze si klást otázku, zda o této oznamovací povinnosti budou mít 
zákonní zástupci (na rozdíl od povinnosti zápisu dítěte do kmenové školy) 
větší právní povědomí a zda ji budou respektovat. Rovněž se nabízí otázka, 
jakými nástroji a zda vůbec bude MŠMT schopno splnění oznamovací 
povinnosti kontrolovat.   
Dále v této souvislosti požadujeme vysvětlit vzájemný vztah § 36 odst. 4 a § 
38 odst. 3 školského zákona.  
Není zřejmé, zda lze chápat § 38 odst. 3 školského zákona jako ustanovení 
speciální vůči § 36 odst. 4 školského zákona. Spádové školy nebudou mít 
informace o tom, že se dítě bude vzdělávat v zahraničí bez zvolení 
kmenové školy, neboť oznamovací povinnost mají zákonní zástupci vůči 
MŠMT. Současně ani MŠMT nebude mít informace o dětech v zahraničí, 
které budou bez kmenové školy a jejichž zákonní zástupci oznámení sami 
od sebe neučiní.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Školský zákon umožňuje, aby žák neměl 
kmenovou školu, v takovém případě se 
ani nemá kam zapsat. Ust. § 38 
školského zákona je ve vztahu k ust. § 
36 odst. 4 speciální a na žáky plnící 
povinnou školní docházku v zahraničí se 
termín zápisu nevztahuje, když tito žáci 
doloží plnění povinné školní docházky 
způsobem stanoveným vyhláškou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  Kraj 
Vysočina 

 8. Připomínka k Čl. II: 
Zásadně nesouhlasíme s tvrzením předkladatele návrhu vyhlášky v 
Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (bod 3.5.1), že ze 
školského zákona vyplývá, že mateřská škola může přijmout jiné dítě za 
dítě individuálně vzdělávané. Pro toto tvrzení nemá MŠMT žádnou oporu v 
ustanoveních školského zákona. 
V případě, že MŠMT na tomto svém výkladu nadále, nechť vysvětlí, z 
kterého konkrétního ustanovení školského zákona by tato skutečnost měla 

Vysvětleno. 

Uvedené řeší Informace o povinném 
předškolním vzdělávání vydané MŠMT. 
Tato problematika není předmětem 
vyhlášky, vyhláška pouze stanoví výši 
normativu.  
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vyplývat trvá (viz rovněž oficiální metodické materiály k předškolnímu 
vzdělávání a text „individuálně vzdělávané dítě se nezapočítává do 
nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských 
zařízení“).   
Dle našeho přesvědčení je individuálně vzdělávané dítě na základě 
správního rozhodnutí  přijato do mateřské školy, stává se tak právně 
dítětem této mateřské školy a nutně se tedy musí započítat do celkové 
kapacity mateřské školy. Jelikož kdykoliv v průběhu jeho vzdělávání může 
dojít ke změně okolností a původně individuálně vzdělávané dítě začne do 
školy pravidelně docházet (na což má zákonný nárok), musí pro ně 
mateřská škola volné místo „rezervovat“ a nemůže přijetím dalšího dítěte 
překročit zapsanou celkovou kapacitu školy.  
Výše popsanou situaci nelze řešit ad hoc, až když nastane, např. podáním 
žádosti o zvýšení celkové kapacity mateřské školy zapsané ve školském 
rejstříku (nehledě na skutečnost, že v této věci je vedeno správní řízení a k 
žádosti o změnu zápisu je nutno doložit stanovené náležitosti).  
Uplatnění § 34 odst. 10 školského zákona v případě individuálně 
vzdělávaného dítěte považujeme za sporné, neboť dopadá na odlišné 
situace. Rovněž vzhledem k navrhovanému „krácenému“ normativu za 
individuálně vzdělávané dítě by analogické použití § 34 odst. 10 školského 
zákona bylo problematické.  
V současné době jsou mateřské školy značně naplněné. Mateřské školy, 
které přijmou dítě individuálně vzdělávané, budou v nevýhodě. I když 
přijmou děti do výše své kapacity uvedené ve školském rejstříku, nebudou 
dostávat finanční prostředky v plné výši. V Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace ani v důvodové zprávě není řešena situace, zda, jakým 
způsobem a k jakému datu bude financování školy upraveno, pokud se 
zákonný zástupce rozhodne individuální vzdělávání ukončit nebo ukončí 
individuální vzdělávání ředitel školy. Dle § 160 odst. 5 školského zákona se 
finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytují podle skutečného počtu 
dětí, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 
rejstříku. Děti individuálně vzdělávané tedy „zaberou“ místo ostatním 
dětem a mateřská škola na ně dostane pouze zlomek normativu, i když se 
může ze dne na den stát, že dítě přestane být individuálně vzdělávané a 
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bude navštěvovat mateřskou školu v běžném režimu. 
Požadujeme proto tyto nesrovnalosti vysvětlit a zaujmout k nim ze strany 
MŠMT jasné stanovisko.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

19.  ČMKOS, 
ČMOS PŠ 

 2) K novelizaci vyhlášky č. 422/2005 Sb., o krajských normativech. 
Stanovení opravného koeficientu k základní částce ve výši 0,05, jde-li o dítě 
individuálně vzdělávané, neřeší možné problémy při realizaci tohoto 
způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání. ČMKOS zaznamenává 
zejména upozornění na tyto problematické skutečnosti: 
Původně bylo sděleno, že individuálně vzdělávané dítě se bude započítávat 
do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a ze strany 
MŠMT bude na něj MŠ, kde bude k povinnému předškolnímu vzdělávání 
zapsáno, poskytnut plný normativ. Důvodem je povinnost školy takovému 
dítěti místo rezervovat, protože se zákonný zástupce může kdykoli 
rozhodnout IV zrušit a dítě je pak povinno do MŠ nastoupit k denní 
docházce. 
Tuto informaci MŠMT ani ne po 2 měsících diametrálně mění a ve 
vyvěšených Informacích pro školy sděluje, že individuálně vzdělávané dítě 
se nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v 
rejstříku škol a školských zařízení. Pro školy však nadále zachovává 
povinnost přijmout neprodleně dítě do MŠ v případě ukončení IV (ze strany 
školy nebo zákonného zástupce). 
Konkrétní podmínky zápisu do MŠ jsou zveřejňovány v březnu-dubnu. 
Většina MŠ je již zveřejnila včetně nabídky volných míst (v souladu s 
původně podanou informací). 
Značná část MŠ přijímá již při zápisovém řízení děti do počtu stanoveného 
výjimkou, aby zajistila plný pracovní úvazek učitelek ve třídě. 
Pokud mělo MŠMT úmysl změnit své původní rozhodnutí a postupovat tak, 
jak je nyní uvedeno a výše popsáno, pak mělo krajům vydat závazný pokyn, 
že normativ a limit pracovníků musí být v MŠ stanoven způsobem, který 
bude zajišťovat při 24 zapsaných dětech ve třídě plný úvazek třídních 
učitelek, tj. nejvýše 12 dětí/uč. Tím by byl vytvořen prostor pro potřebnou 
rezervu. 

Vysvětleno. 

Uvedené řeší Informace o povinném 
předškolním vzdělávání vydané MŠMT. 
Tato problematika není předmětem 
vyhlášky, vyhláška pouze stanoví výši 
normativu. 

Vyhláška č. 14/2005 Sb. stanovuje, že 
třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí. 
Nižší počty jsou pouze u MŠ jednotřídní 
(15 dětí) a 2 a více třídní (průměr 18 
dětí).  

Z tohoto základního počtu by měl také 
vycházet normativ a limit pracovníků.  

Výjimka z nejvyššího počtu dětí dle § 23 
školského zákona by neměla být 
pravidlem, ale měla by být využívána 
právě pro situace, jako je např. návrat 
dětí z IV, přistěhování dítěte z jiné obce 
apod. 
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Navrhovaný normativ (opravný koeficient) pro IV je tedy nedostatečný. 
Pokud mateřská škola s kapacitou 56 dětí (2 třídy, každá s 28 dětmi) bude 
mít zapsáno 10 dětí ve formě IV, pak normativ na 46 dětí bude mít za 
následek snížení pracovních úvazků učitelek. Opravný koeficient by proto 
měl být zvýšen na hodnotu 0,5. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

20.  Úřad vlády 
ČR – 
místopředs
eda vlády 
pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

 1. K Čl. I novelizačnímu bodu 1 (§ 2 odst. 3) – V případě zavedení povinné 
výuky plavání požadujeme uvést, jak bude ošetřena situace malých škol v 
obcích, kde není bazén, a třída tak bude muset vyjíždět do nejbližšího 
bazénu v jiné obci. Čas strávený na cestě tak zasahuje i do doby, která je 
určena na běžnou výuku ve škole, což by mělo být ošetřeno v rámcovém 
vzdělávacím programu. Rovněž upozorňujeme, že v případě hrazení 
dopravy ze státního rozpočtu bude nutný vznik dotačních titulů pro školy. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno, viz připomínky MF. 

21.  Úřad vlády 
ČR – 
místopředs
eda vlády 
pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

 2. K Čl. II novelizačnímu bodu 1 (§ 4 odst. 6) – Požadujeme opravný 
koeficient stanovit ve výši 0,1 (10 % základní částky krajského normativu). 
Odůvodnění: 
Vzhledem k povolení a průběhu individuálního vzdělávání a ke srovnání 
povinností, které plynou ředitelům obou typů škol, nelze tvrdit, že by byly v 
mateřské škole dané povinnosti redukovány na pětinu. Ředitel mateřské 
školy podobně jako ředitel základní školy musí rozhodovat ve správním 
řízení. Za každé pololetí koná individuálně vzdělávaný žák ve škole zkoušky 
z příslušného učiva, nicméně ředitel mateřské školy musí také zajistit 
ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a 
doporučit zákonnému zástupci další postup při vzdělávání (byť je to jenom 
jednou ročně). 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Nelze srovnávat individuální vzdělávání 
v mateřské a základní škole. Základní 
škola na rozdíl od mateřské zajišťuje 
přezkoušení 2x do roka, poskytuje 
učebnice a kompenzační pomůcky, 
poskytuje během školního roku 
konzultace. Nic takového v mateřské 
škole není, ověření kompetencí je 
pouze 1x ročně, v případě potřeby 
kompenzačních pomůcek - mají 
normovanou finanční náročnost, na 
základě které na ně škola dostane 
finanční prostředky (Výkaz R44 
o změnách v poskytovaných 
podpůrných opatřeních 
a jejich finanční náročnosti). 

22.  Unie  K § 4 odst. 6 – stále nám není z právního pohledu jasné, jak MŠMT hodlá Vysvětleno. 
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zaměstnava
telských 
svazů ČR 

postupovat ve věci poskytování finančních prostředků státního rozpočtu na 
děti v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci zvolí plnění povinnosti 
předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání. Připomínáme, 
že v souladu s § 160 odst. 5 školského zákona se tyto finanční prostředky 
poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo 
školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, 
stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním 
předpisem, uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, 
nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole 
nebo školském zařízení, uvedeného ve školském rejstříku. Toto dítě je sice 
z právního pohledu nepochybně dítětem dané mateřské školy, v souladu 
s informačními materiály MŠMT však nebude započítáváno do 
skutečného počtu dětí pro účely nejvyššího počtu dětí zapsaného ve 
školském rejstříku.  
Je možné na dítě, které není započítáno ve skutečném počtu dětí, 
poskytovat normativ, byť ve snížené podobě?  
Hodlá MŠMT tuto konstrukci obdobně uplatňovat i u žáků základní škol 
plnících povinnou školní docházku ve formě individuálního vzdělávání 
podle § 41 školského zákona? 

tato připomínka je zásadní 
 

Uvedené řeší Informace o povinném 
předškolním vzdělávání vydané MŠMT. 
Tato problematika není předmětem 
vyhlášky, vyhláška pouze stanoví výši 
normativu. 

23.  Unie 
zaměstnava
telských 
svazů ČR 

 K návrhu změny vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
pozdějších předpisů: 
K § 4 odst. 3 a 8 – návrh představuje další prohloubení nesystémového 
přístupu k archivaci dokumentů vzešlých z činnosti škol a školských 
zařízení. Zatímco postup při archivaci naprosté většiny dokumentů vzešlých 
z činnosti těchto veřejnoprávních původců se řídí obecnými právními 
předpisy z oblasti archivnictví (zákon o archivnictví a vyhláška č. 259/2012 
Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby), podle kterých stanoví 
veřejnoprávní původce v dohodě s příslušným archivem skartační znaky a 
skartační lhůty jednotlivých druhů dokumentů ve skartačním plánu, u 
některých (v zásadě nahodile stanovených) dokumentů jsou tyto skartační 

Akceptováno jinak – předkladatel 
navrhuje povinnost uchovávání pouze 
přihlášky k opravné zkoušce nebo 
náhradní zkoušce v listinné formě 
s podpisem žáka a ředitele školy, 
včetně příloh k ní přikládaných, a to po 
dobu 5 let.      
Uchování dokladů o přihlášení žáka ke 
zkoušce se však jeví jako nezbytné 
zejména z důvodu, aby mohlo být 
naplněno právo bývalého žáka konat 
náhradní zkoušku či max. dvě opravné 
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lhůty stanoveny pevně prováděcím právním předpisem MŠMT. 
Není vůbec zřejmé, proč by měla být pevná skartační lhůta 5 let stanovena 
zrovna pro doporučení školského poradenského zařízení přikládané 
k přihlášce k maturitní zkoušce (a nikoliv pro další doklady k této přihlášce 
případně přikládané, například v případě osob uvedených v § 20 odst. 4 
školského zákona), stejně tak není zřejmé, proč je takto pevně stanovená 
skartační lhůta navrhovaná pro výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. 
Uvedené se jeví nadbytečným a zbytečně administrativně zatěžujícím 
zejména v případech, když žák vykoná maturitní zkoušku úspěšně a nepodá 
žádost o přezkoumání jejího průběhu a výsledku podle § 82 školského 
zákona. 

tato připomínka je zásadní 

zkoušky z každého zkušebního 
předmětu do 5 let od data, kdy přestal 
být žákem školy. Přibývá případů 
stížností, kdy bývalí žáci tvrdí, že 
k opravné zkoušce byli přihlášeni bez 
svého vědomí, k takové zkoušce se pak 
nedostaví a termín je hodnocen 
neúspěšně.   

24.  Unie 
zaměstnava
telských 
svazů ČR 

 K § 24 Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
Návrh zavádí novou povinnost prokazatelně seznámit žáky se schváleným 
způsobem hodnocení v profilové části maturitní zkoušky. Toto 
ustanovení opět zvyšuje administrativní náročnost maturitní zkoušky. 
Nutnost seznámit žáky s podmínkami hodnocení chápeme, ale to lze 
provést i zveřejněním pravidel pro hodnocení v budově školy a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

25.  Asociace 
ředitelů 
gymnázií 
ČR 

 Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. 
 
1. Zásadní připomínka: 
Na základě zkušeností z posledních dvou let požadujeme doplnit nový 
novelizační bod, kterým by se upravil § 19a odst. 3 vyhlášky tak, aby žák 
kromě ověřené kopie jazykového certifikátu mohl k žádosti předložit i 
samotný originál dokladu o absolvování tzv. standardizované jazykové 
zkoušky. Tato možnost je důležitá zejména u zkoušky z angličtiny TOEFL, 
kde garantující instituce přímo zakazuje možnost úředního ověření 
dokladu, což potom způsobuje problémy v praxi. 
 
2. Zásadní připomínka: 
V § 24 odst. 1 požadujeme vynechat slovo prokazatelně ve  větě Žáci musí 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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být prokazatelně seznámeni se schváleným způsobem hodnocení, a to 
nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.  
Podle našeho názoru další zbytečná byrokracie, prokazatelně znamená, že 
bychom žáky museli nechat podepisovat, že byli seznámeni, stačí zveřejnit 
dálkovým způsobem. 
 
3. Zásadní připomínka: Požadujeme změnu § 22 odst. 3 vyhlášky – 
Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky písemných prací v jarních 
zkušebním termínu do začátku konání ústních zkoušek společné části 
příslušného žáka – nahradit minimálně poslední pracovní den před 
konáním ústních zkoušek společné části. 
Odůvodnění: Pokud přijdou řediteli školy výsledky PP 25 minut před 
konáním ústní zkoušky, je administrativně a časově náročné žáky 
s výsledkem seznámit. Neuspokojivý výsledek může negativně ovlivnit i 
výsledek ústní zkoušky. 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  

26.  Asociace 
ředitelů 
gymnázií 
ČR 

 Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb. 
 
Na základě zkušeností z prvního roku přijímacího řízení s jednotnou 
zkouškou máme tyto zásadní připomínky k vyhlášce o přijímacím řízení:  
1. K § 1 odst. 1 – doplnit do textu vyhlášky explicitně, že pokud žák 
odevzdává spolu s přihláškou doklad o klasifikaci z předchozího vzdělávání 
za 1. pololetí ještě neukončeného ročníku (pololetí 5., 7., resp. 9. ročníku), 
pak je možné předložit ověřenou kopii nejen vlastního vysvědčení, ale i 
výpisu z vysvědčení      
2. K § 11 vyhlášky – požadujeme změnit ustanovení tak, aby v 
případě, že žák nevykoná úspěšně talentovou zkoušku do oboru 
Gymnázium se sportovní přípravou, mohl konat jednotnou zkoušku ve 
školách, v nichž se následně hlásí do oborů bez talentové zkoušky. 
 
 
3. K § 13 vyhlášky, popř. k přílohám vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – 
je potřeba upřesnit pro školská poradenská zařízení přesnější vymezení 
úpravy podmínek pro přijímání ke vzdělávání u jednotlivých stupňů 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
  
 
Neakceptováno, nad rámec novely. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, nad rámec novely. 
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podpůrných opatření, např. obdobně jako je tomu u MZ. Zvláště je podle 
našeho názoru nutné stanovit jednotné limity navýšení času pro 
vypracování jednotného testu (např. 25, 50, 100 procent), které má a může 
ŠPZ v doporučení uvést pro jednotlivé typy znevýhodnění žáků. V letošním 
roce toto bylo velmi nepřehledné a nekonkrétní a ztěžovalo to rozhodování 
ředitelů škol. 
Dále je zapotřebí upozornit ŠPZ, jaká doporučení jsme schopni realizovat, 
nemůžeme například vysvětlovat žákům zadání, pokud mu nerozumí. 
Dále je třeba upřesnit, že úprava podmínek náleží žákovi, který je ve ŠPZ 
evidován po delší dobu (2 roky?) tak, jako je tomu u maturitní zkoušky. 
Letošní zkušenost u několika uchazečů – platnost doporučení 02/2017-
06/2017 – tedy cíleně na přijímací řízení. 
4. K § 17 odst. 7 – podle našeho názoru je vhodné upravit např. takto: 
„Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán a 
který se vyznačí nad jméno a příjmení uchazeče. Rok, pro který je zápisový 
lístek vydán, je uveden v evidenci základní školy nebo krajského 
úřadu.“Vychází z častých dotazů rodičů, platné znění není zcela jasné, je 
nutné rozlišit školní rok platný pro přijetí od školního roku vydání 
zápisového lístku.  
5. Dále požadujeme vyřešit zcela nevyhovující dlouhou přestávku 
(105 minut) mezi testy z matematiky a českého jazyka způsobenou 
čekáním na uchazeče se 100% navýšením času, kterých bylo odhadem 
0,5% ze všech uchazečů konajících zkoušky. Žáci jsou po dlouhé době 
čekání nervóznější a méně soustředění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, jde nad rámec novely 
vyhlášky, toto je řešeno metodickým 
pokynem CZVV. 
 

27.  MPSV  K části první – změna vyhlášky o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky 
K § 10 a 11 platného znění vyhlášky 
S ohledem na rozšíření povinné školní docházky o poslední ročník MŠ by se 
měla ustanovení § 10 a 11 týkat i dětí v MŠ.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
Povinná školní docházka nebyla 
povinným předškolním vzděláváním 
prodloužena. V předškolním vzdělávání 
se nejedná o povinnou školní docházku. 

28.  MPSV  K § 10 odst. 1 platného znění vyhlášky 
Obecně by bylo vhodné, aby vzdělávání ve třídách/skupinách pro 
jazykovou přípravu bylo k dispozici všem dětem, které nerozumí 

Neakceptováno, nad rámec návrhu 
vyhlášky (č. 87 – 94). 
Vzdělávání cizinců a žáků s OMJ bude 
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dostatečně vyučovacímu jazyku, nikoliv pouze cizincům.  
Nadále je žádoucí, aby pokračovala praxe dvou způsobů organizace 
jazykové přípravy:  
a) v krajem určených školách (tento model je většinou málo funkční, 
protože žáci se bez znalosti vyučovacího jazyka účastní celé výuky, které 
nerozumí, a odpoledne 1x týdně navštěvují hodinu češtiny, navíc někdy 
musí cestovat daleko od bydliště). 
b) ve školách, ve kterých si žáci plní povinnou školní docházku (tento 
model je pro děti vhodnější, odpadá cestování a především je možné 
zařadit výuku češtiny jako druhého jazyka do vyučování)  
I nadále by tedy měly být určeny školy, které v kraji poskytují bezplatnou 
přípravu v ČJ pro žáky s odlišným mateřským jazykem. 
Nově by však mělo platit, že pokud ředitel může zajistit jazykovou přípravu 
v plném rozsahu a náležité kvalitě na kmenové ZŠ, zajistí ji. Teprve pokud ji 
zajistit ve své škole nemůže, nebo to není efektivní, požádá o zajištění 
určenou školu.  
Tato připomínka je zásadní.  

řešeno samostatnou novelou vyhlášky 
č. 48/2005 Sb. 
 

29.  MPSV  K § 10 odst. 3 platného znění vyhlášky 
Nově by o potřebě zajištění jazykové přípravy žáka měl rozhodovat ředitel 
školy (provedením pedagogické diagnostiky) a doporučit zákonnému 
zástupci okamžité zařazení žáka do jazykové přípravy.  
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno, nad rámec návrhu 
vyhlášky. 
 

30.  MPSV  K § 10 odst. 4 platného znění vyhlášky 
Ředitel by měl dále rozhodnout o uvolnění žáka z předmětů, ve kterých je 
jeho absence s ohledem na nedostatečné jazykové kompetence vhodná, a 
místo kterých bude žák vzděláván v rámci jazykové přípravy. 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno, nad rámec návrhu 
vyhlášky. 

31.  MPSV  K § 11 odst. 1 platného znění vyhlášky 
Jazyková příprava se i nyní často koná ve škole, ve které žák plní povinnou 
školní docházku. V tomto smyslu je třeba upravit i § 11.  
Školy, které nabízí svým kmenovým žákům výuku ve třídě pro jazykovou 
přípravu, naráží na chybějící možnost uvolňovat žáky z výuky povinných 
předmětů a absolvovat výuku ve třídě pro jazykovou přípravu, a to 

Neakceptováno, nad rámec návrhu 
vyhlášky. 
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intenzivně místo běžné výuky. Jazyková příprava by tedy měla probíhat 
primárně v době vyučování, a pokud to není v nejlepším zájmu žáka (např. 
je efektivní, aby se účastnil všech ostatních předmětů, nebo jazyková 
příprava probíhá na určené škole v odpoledních hodinách, apod.), teprve 
následně je možné zajistit jazykovou přípravu mimo vyučování. 
Tato připomínka je zásadní.  

32.  MPSV  K § 11 odst. 2 platného znění vyhlášky 
Délku přípravy je nutné prodloužit, při vzdělávání v rozsahu 70 vyučovacích 
hodin se většina žáků nedostane ani na úroveň A1. Je nutné, aby jazyková 
příprava byla dostatečně intenzivní, a to v rozsahu min. 320-400 vyuč. 
hodin. Za tuto dobu se žáci mohou dostat na úroveň A2, ovšem min. 
jazyková úroveň pro porozumění běžné výuce je B1. Na tu se žáci mohou 
dostat až po absolvování přípravy v rozsahu cca 600 vyučovacích hodin (viz 
např. http://www.lexis.cz/evropsky-referencni-ramec), i proto je potřeba 
další podpora jazykové přípravy v rámci § 16 školského zákona.  
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno, nad rámec návrhu 
vyhlášky. 

33.  MPSV  K § 11 odst. 3 platného znění vyhlášky 
Obsah výuky českého jazyka je v současné době určen očekávanými 
výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání. Nově by mohl být podle rozhodnutí 
ředitele určen výstupy, které formulovala v rámci přípravy osnov češtiny 
jako druhé jazyka nezisková organizace META; tyto výstupy by určilo jako 
závazné MŠMT. 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno, nad rámec návrhu 
vyhlášky. 

34.  MPSV  K § 11 odst. 4 platného znění vyhlášky 
Při uvolnění žáka na výuku českého jazyka v rámci vyučování je nutné 
zajistit, aby mohl být v ostatních předmětech, kde má redukovanou výuku, 
neklasifikován, nebo aby mu byly na základě rozhodnutí ředitele školy 
upraveny výstupy a obsahy vzdělávání (i např. v druhém pololetí školního 
roku, protože žák může nastoupit školní docházku např. v březnu).  
Vhodné by bylo mít možnost hodnotit žáka přímo za předmět/vzdělávací 
obor čeština jako druhý jazyk.  Z něho by měl být žák hodnocen, i pokud 
má doporučeno podpůrné opatření v podobě češtiny jako druhého jazyka 

Neakceptováno, nad rámec návrhu 
vyhlášky. 
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podle § 16 školského zákona. Optimálně by v průběhu jazykové přípravy 
byl hodnocen z předmětu ČDJ (čeština jako druhý jazyk – jazyková 
příprava) místo předmětu ČJ.   
Tato připomínka je zásadní.  

35.  MPSV  K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
K bodu 1.4.4 Popis cílového stavu (str. 22) 
a) První odstavec, jež popisuje možnost prominutí přijímací zkoušky z 
českého jazyka, navrhujeme dále rozvést v tomto smyslu: Je potřeba 
upravit podmínky přijímání žáků, kteří se v ČR již po nějakou dobu (např. 
půl roku až několik let) vzdělávají, ale vyučovací jazyk neznají na 
požadované úrovni. Současný stav stále počítá při odpuštění přijímací 
zkoušky jen s těmi, kteří přichází přímo ze zahraničí. Uzpůsobení zkoušky z 
ČJ potřebují ale i tito žáci (a opět se jedná jak o cizince, tak o občany ČR, 
kteří nemají adekvátní znalost vyučovacího jazyka). Navrhujeme proto 
vložit do vyhlášky o přijímacích zkouškách původní návrh, který je v 
dokumentu MŠMT http://www.msmt.cz/file/38978/download, a to tak, že 
u žáka, který „nepobývá po dobu delší než 6 let na území ČR a vzdělává se 
ve škole v zahraničí, zohlední ředitel školy hodnocení z jednotné zkoušky 
podle § 60b odst. 5 školského zákona tak, aby byl zajištěn rovný přístup ke 
vzdělávání.“   
Bylo by vhodné, aby žáci s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka měli 
možnost požádat o odpuštění testu z českého jazyka, který by mohl 
nahradit test na zjištění úrovně českého jazyka. Na základě zjištěné úrovně 
by byla nastavena podpůrná opatření podle §16 školského zákona. Zároveň 
by žák měl mít možnost podpory i při konání testu z matematiky, kde může 
být jazyková bariéra také na překážku úspěšného absolvování kvůli 
neporozumění. Vhodným řešením je u začátečníků tlumočení, u žáků s 
pokročilou znalostí ČJ pak použití slovníku a delší čas. 
b) Druhý odstavec, jež popisuje možnost uzpůsobení konání zkoušky 
společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a 
literatura, navrhujeme dále rozvést v tomto smyslu: Zvládnout společnou 
státní maturitu (tj. didaktický test i písemnou práci) je pro cizince a ostatní 
žáky s odlišným mateřským jazykem velmi náročné, protože je koncipovaná 
pro rodilé mluvčí. Z hlediska osob, které se češtinu učí jako druhý jazyk, je 

Neakceptováno, nad rámec novely 
vyhlášky. 
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požadovaná úroveň minimálně C1, spíše C2. Na tuto úroveň se student 
druhého jazyka dostane po velice dlouhé době, zvlášť pokud se týká 
zvládnutí akademického jazyka (víc výzkumy např. J. Cumminse - ten uvádí 
5-7 let, někdy i 10 let). Proto navrhovaná uzpůsobení nejsou pro maturanty 
dostatečná.  
Navrhujeme proto umožnit studentům, pro které je čeština druhým 
jazykem, mít možnost v případě, že doposud nedosáhli na potřebnou 
jazykovou úroveň (např. úroveň vyšší než B2), možnost odpuštění 
didaktického testu a písemné práce a splnění maturitní zkoušky pouze ve 
školní části maturity. Místo písemné práce a didaktického testu by měli 
možnost absolvovat test jazykových dovedností (například ve spolupráci s 
ÚJOP - http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-
cizince-cce).  
Studenti, jejichž znalost je vyšší než B2, by mohli žádat o navrhovaná 
podpůrná opatření (tedy více času a slovník k dispozici). 
Tato připomínka je zásadní. 

36.  Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

 K důvodové zprávě nebo odůvodnění  
1. V bodě VIII obecné části odůvodnění je zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále 
jen „DPIA“) nutné přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování 
osobních údajů. Předkladatel v DPIA mylně uvádí, že navrhovaná právní 
úprava oproti dosavadnímu právnímu stavu nezakládá nové zpracování 
osobních údajů ani nemá dopady do ochrany soukromí, ačkoliv již v 
předkládací zprávě uvádí, že se reguluje problematika uchovávání 
dokumentace o maturitní zkoušce. Takto formulovaná DPIA proto 
neodpovídá realitě, neboť každé zpracování osobních údajů má dopad do 
oblasti ochrany soukromí a návrh vyhlášky nové zpracování osobních údajů 
zakládá. 
Předkládaný návrh vyhlášky mění rozsah dosud zpracovávaných osobních 
údajů podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání, a podle vyhlášky 
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou. Do vyhlášky č. 48/2005 Sb. je vložen nový § 

Akceptováno. 
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18e – dokládání povinné školní docházky žákem bez kmenové školy – který 
stanoví dokládání plnění povinné školní docházky předložením čestného 
prohlášení či dokladu ze školy mimo území ČR. Dále článek III bod 2 mění § 
4 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., podle kterého se nově požadují k 
přihlášce podle odstavce 2 písm. h) ověřené kopie dokladů o vzdělání.  

37.  Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

 K jednotlivým ustanovením 
2. V článku I bodu 18 se v § 18e doplňuje odstavec 5, který zní: 
„Doklady o plnění povinné školní docházky žákem bez kmenové školy se 
uchovají 5 let.“ Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Byť instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 13. 
června 1986 č. 18 200/86-49, kterou se vydává skartační řád pro školy a 
školská zařízení spravované národními výbory, byla zrušena opatřením 
ministryně čj. 24904/05-14 ve Věstníku MŠMT č. 8/2005, školy se jí stále 
fakticky řídí. Analogií pro tyto doklady může být ověřování studijních a 
jiných dokladů, která má skartační znak S 5. Proto by tyto doklady měly být 
uchovány 5 let a poté o nich zahájeno skartační řízení. 

 
Upraveno jinak, lhůta stanovena na 12 
let. 
 
 

38.  Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

 3. V článku III bodu 2 se v § 4 odst. 3 se za slovo „vzdělání“ vkládají 
slova: „; tyto doklady se uchovají 5 let“. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Vizte výše. 

Upraveno jinak – předkladatel navrhuje 
povinnost uchovávání pouze přihlášky 
k náhradní zkoušce a opravné zkoušce 
v listinné formě s podpisem žáka a 
ředitele školy, včetně příloh k ní 
přikládaných, a to po dobu 5 let – viz 
pořádání s UZS. 
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