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III. 
 

 ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Cílem je úprava prováděcího právního předpisu tak, aby představoval logický celek pro zavedení 
povinného školního vzdělávání a zařazení lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských 
zařízení. Potřebné je zejména uvést do souladu vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů, s dikcí novelizovaného školského zákona.  

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání a zařazením lesních mateřských škol 
do rejstříku škol a školských zařízení je nutné upravit vyhlášku tak, aby odpovídala nové právní 
úpravě obsažené ve školském zákoně ve znění zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „novela školského zákona“): 

Navrhovaná právní úprava tak směřuje k provedení zejména následujících ustanovení školského 
zákona:  

§ 7 odst. 3 – MŠMT stanoví typy škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování, 

§ 23 odst. 3 – MŠMT stanoví nejnižší počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých druzích škol, nejnižší 
a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení, 

§ 35 odst. 2 – MŠMT stanoví podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci 
předškolního vzdělávání, včetně rozsahu povinného předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví, jejich stravování a další speciální péči o děti, 

§ 123 odst. 5 – MŠMT stanoví podmínky, splatnost úplaty, možnost snížení úplaty nebo osvobození 
od úplaty a nejvyšší možnou úplatu za vyšší odborné vzdělávání, vzdělávání, které neposkytuje 
stupeň vzdělání upravené tímto zákonem a jednotlivé druhy školských služeb ve školách a školských 
zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.  

Navrhovaná právní úprava plně respektuje právní předpisy, k jejichž provedení se navrhuje. 
 
III. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie  

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání vyloučena 
z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU plně respektuje 
odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace vzdělávacích systémů. 

Na předložený návrh se právo EU v žádných souvislostech nevztahuje. 
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IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Nová úprava § 34 a 35 školského zákona upravuje zásadní opatření, kterým se zavádí povinné 
předškolní vzdělávání, stanovuje nejnižší možnou věkovou hranici, kdy je možné dítě přijmout 
do mateřské školy na dva roky věku dítěte, a umožňuje, aby lesní mateřské školy byly zařazovány do 
rejstříku škol a školských zařízení v souladu s § 144 odst. 1 písm. c), g) a l) a dále § 147 odst. 1 písm. 
a), f) a g) a nově vloženým § 147 odst. 3 školského zákona.  
 
V souvislosti s těmito legislativními opatřeními vyvstává potřeba novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
 
V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty 

Právní úprava navazuje na novelu školského zákona, v jejímž odůvodnění byly finanční dopady 
vyjádřeny. Navrhovaná právní úprava nemá přímé finanční dopady. Co se týče výkonu pracovní 
činnosti nepedagogického pracovníka, hrubý odhad finančních dopadů vychází z předpokladu 
zařazení jednoho dalšího nepedagogického pracovníka do každé mateřské školy. V České republice 
bylo k 1. 9. 2015  5209 mateřských škol zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení. Náklady na 
jednoho předpokládaného nepedagogického pracovníka činí 246 tis. Kč/rok (při zařazení do 
nejvyššího platového stupně 6. platové třídy včetně odvodů). Náklady by mohly činit cca 1,3 mld. Kč. 
 
VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně 
dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Předpokládá se dopad na podnikatelské prostředí, neboť zároveň dochází ke sladění rodinného 
a pracovního života rodin s malými dětmi. Vyhláška by měla mít pozitivní dopady na předškolní 
vzdělávání pro děti již od dovršení dvou let, a tím by měla umožnit dřívějšího zařazení rodičů na 
pracovní trh. Promítnutím navrhovaných změn dojde k uvedení vyhlášky do souladu se školským 
zákonem ve znění po 1. 9. 2016. 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právní předpisu nemá dopad na diskriminaci. Vyhláška nezasahuje rovnost mužů a žen, když 
žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava vychází z principu, že mateřské školy zpracovávají neanonymizované 
osobní údaje (včetně citlivých) na základě žádosti zákonných zástupců při přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. Škola je povinna tyto údaje chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

MŠMT sdružuje v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 školského zákona vybrané údaje ze školních 
matrik. Citlivé osobní údaje vypovídající o dítěti jsou předávány ze škol v anonymizované podobě. 

Navrhovaná právní úprava vychází z výše uvedených pravidel formulovaných v jiných právních 
předpisech, a tedy nepředstavuje nové zpracování osobních údajů nad rámec dosavadní právní 
úpravy.  
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IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

1. Přiměřenost 

Předmětem nové úpravy je vztah při zajišťování práva na předškolní vzdělávání  dětí. Jedná 
se o oblast potenciálně zasahující do činnosti mateřských a základních škol, přičemž aplikace právních 
předpisů zde zásadním způsobem předurčuje kvalitu vzdělávání jak obecně, tak ve vztahu 
k jednotlivci.  

2. Efektivita 

Závaznost povinného předškolního vzdělávání je hlavním předpokladem efektivního zavádění 
regulace i jejího následného prosazování. Ministerstvo prostřednictvím České školní inspekce 
disponuje kapacitami k plošné kontrole a vynucování dodržování regulace. 

3. Odpovědnost, opravné prostředky a kontrolní mechanismy 

Ve vztahu k příjemcům vzdělávání a školských služeb je osobou odpovědnou za naplňování jejich 
vzdělávacích potřeb vždy právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. 
Jde o subjekty podléhající evidenci v rejstříku škol a školských zařízení a kontrolovatelné Českou školní 
inspekcí. Pokud škola rozhoduje ve správním řízení, podléhá druhoinstanční pravomoci krajské úřadu. 
Za řádné zajištění předškolního vzdělávání odpovídá právnická osoba vykonávající činnost školy. 

Již na úrovni zákona se tudíž počítá se 2 zřetelnými liniemi odpovědnosti 

- Z hlediska faktického poskytování předškolního vzdělávání vzdělávané osobě: 
Vzdělávaný – Škola – ČŠI v rámci inspekční činnosti. 

- Z hlediska správního rozhodování: 
Vzdělávaný – Škola – Krajský úřad. 

Za činnost školy zásadně odpovídá ředitel. Ředitel také podle § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona 
rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon 
nestanoví jinak. Připouští-li zákon subdelegaci rozhodování (ani ne tak ve smyslu správního 
rozhodování, které je řediteli vyhrazeno, ale pokud jde třeba o faktické úkony) ředitelem podřízené 
osobě (zástupci ředitele), lze ve školském zákoně (s přihlédnutím k pracovněprávním předpisům 
a případně k obecné úpravě odpovědnosti podle občanského zákoníku) vysledovat odpovědnostní 
linii směrem k řediteli. 

4. Poptávková stránka 

Návrh týkající se povinného předškolního vzdělávání vstupuje do oblasti, kde již podle dosavadní 
úpravy na „poptávkové stránce“ stojí děti předškolního věku (v řádech tisíců). Poptávková povaha 
jejich postavení je ale relativní, neboť poskytnutí vzdělávání dítěti je často spojeno s oprávněnou 
výhodou nabídky pro školu – škola „získává“ dítě a případně jí vzniká nárok na finanční normativ, tzn. 
dotaci na dítě z prostředků státního rozpočtu. K neoprávněnému financování dítěte dochází zřídka 
a spíše nedopatřením, neboť stát jednak provádí ve školách inspekci a jednak pravidelně sdružuje 
údaje ze školních matrik jednotlivých škol a podrobuje je algoritmům, které mohou odhalit 
nesrovnalosti v údajích. 
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5. Nabídková stránka 

Na „nabídkové straně“ jsou školy, které budou poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Školy 
budou i v novém systému zastávat obdobnou pozici jako dosud, zpřehlední se však jejich praxe 
a povinného předškolního vzdělávání se budou účastnit všechny děti daného věku. 

6. Transparence a otevřená data 

Transparence systému povinného předškolního vzdělávání zvýší počty vzdělávaných v posledním roce 
předškolního vzdělávání. 

O otevřenosti dat však v zásadě nemá smysl uvažovat, neboť školy a školská zařízení zde převážně 
nakládají s citlivými údaji chráněnými zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Shrnutí 

Nová úprava prováděcího předpisu není spojena s novými korupčními riziky a ve vztahu ke stávajícím 
rizikům přinášejí spíše jejich zmírnění těmito prostředky: 

- zavedení povinného předškolního vzdělávání povede k transparenci a předvídatelnosti praxe škol. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodu 1 (§ 1 odst. 1) 
Zavádí se nový typ mateřské školy, kterým je lesní mateřská škola. Lesní mateřské školy jsou 
specifické zejména místem poskytování předškolního vzdělávání, které se tak uskutečňuje převážně 
venku; dále jejich zázemí nesmí být stavbou. 
 
K bodu 2 (§ 1 odst. 2) 
Úprava stanovuje pro lesní mateřské školy možnost zřízení celodenního a polodenního provozu. Lesní 
mateřská škola tedy nemůže být zřízena s internátním provozem, což ani není vhodné, neboť tyto 
nemají budovu. 
 
K bodu 3 (§ 1 odst. 4) 
Nově vložený odstavec 4 stanovuje minimální a maximální délku provozu lesní mateřské školy pro 
celodenní provoz v rozsahu 6,5 až 9 hodin denně. Tato délka provozu je stanovena s ohledem 
na skutečnost, že se děti vzdělávají převážně venku, a to za jakéhokoli počasí. Proto je délka 
celodenního provozu kratší než v běžných mateřských školách.  
 
K bodu 4 (§ 1 odst. 8) 
Nově vložený odstavec 8 umožňuje lesním mateřským školám s celodenním provozem zřizovat i třídy 
s polodenním provozem, což se jeví jako praktické, neboť již nyní mnohé lesní mateřské školy mají 
některé třídy pouze s polodenním provozem. 
 
K bodu 5 (§ 1a odst. 2) 
Zrušuje se původní ustanovení, které dělilo předškolní vzdělávání na ročníky. Toto dělení již není 
nutné definovat, neboť vzdělávání v mateřských školách je poskytováno ve třídách pro děti různého 
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věku. Zároveň novela školského zákona provedené zákonem č. 178/2016 Sb. zavádí v § 123 odst. 2 
jasně definované věkové rozlišení, kdy se předškolní vzdělávání poskytuje v mateřské škole 
bezúplatně. Toto období je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku. Pro nižší ročníky již není nutné je rozlišovat. Zrušení ročníků nemá souvislost 
se způsobem zařazování dětí do tříd v mateřských školách, na což navazuje bod 6. 
V této souvislosti lze rovněž poukázat na Doporučení veřejné ochránkyně práv, kde ochránkyně 
doporučuje změnu, případně zrušení tohoto ustanovení. 
 
K bodu 6 (§ 1a odst. 2) 
Navrhuje se změna v možnostech zařazování dětí do jedné třídy mateřské školy, kdy nadále by do 
jedné třídy mělo být možné zařadit děti různého věku, nikoliv z různých ročníků. Toto definování je 
vhodnější, než zařazování podle ročníků, neboť třídy mohou být v souladu s RVP PV pro děti různého 
věku. Ani v případě zřizování tříd s věkovým rozlišením nebylo vždy možné dodržení dělení podle 
ročníků. 
 
K bodu 7 (§ 1a odst. 4) 
V textu uvedeného odstavce se mění označení § 34 odst. 9 školského zákona z důvodu vložení 
nového odstavce do § 34 školského zákona novelou č. 178/2016 Sb.  
Jedná se o legislativně technickou úpravu. 
 
K bodu 8 (§ 1a odst. 6) 
Zrušuje se odstavec 6, neboť vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je ošetřeno v § 16 
školského zákona a následně vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných. 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu. 
 
K bodu 9 (§ 1b odst. 4) 
Do tohoto paragrafu je vloženo nové ustanovení, které se týká lesních mateřských škol, které 
nebudou zřizovány jako mateřská škola při zdravotnickém zařízení. 
 
K bodu 10 (§ 1c) 
Stanovuje se rozsah povinného předškolního vzdělávání, které vychází z nového zmocnění 
uvedeného v § 35 odst. 2 školského zákona. V odst. 1 tohoto paragrafu je stanovena délka rozsahu 
povinného předškolního vzdělávání na 4 hodiny denně. 
V odst. 2 je ředitel mateřské školy zmocněn ke stanovení začátku povinné denní doby pro povinné 
předškolní vzdělávání, a to v časovém rozmezí od 7:00 do 9:00 hodin, které uvede ve školním řádu. 
Z toho důvodu se navrhuje zavedení předmětného ustanovení.  
 
K bodu 11 (§ 2) 
Upravuje se nejnižší počet dětí ve třídě lesní mateřské školy vzhledem k zabezpečení odpovídajících 
podmínek pro vzdělávání s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví v novém typu mateřské školy. 
Nejvyšší počet dětí ve třídě lesní mateřské školy se řídí odstavcem 2, činí tedy 24 dětí. 
Oproti platnému znění vyhlášky dochází k vypuštění odstavce 4, v souvislosti s tím se provádí 
legislativně technické změny v odstavcích 5 a 6. 
V odstavci 4 se zpřesňuje text ustanovení doplněním slova „dětí“ a v odstavci 6 se mění označení § 34 
odst. 9 školského zákona z důvodu vložení nového odstavce do § 34 školského zákona novelou 
č. 178/2016 Sb. 
Změny jsou účinné od 1. 9. 2016. 
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K bodu 12 (§ 2) 
Odstavec 3 je zaveden v souvislosti s výslovným stanovením nejnižší věkové hranice, od které lze 
přijmout dítě do mateřské školy. V samostatné třídě pro děti ve věku dvou až tří let se stanovuje 
minimální počet dětí na 12 a maximální počet dětí na 16 z důvodu zajištění vhodných podmínek pro 
vzdělávání a péči o děti této věkové kategorie. Dále se v případě tří a více tříd v mateřské škole 
stanovuje povinnost při dosažení počtu 12 dětí ve věku dvou až tří let upřednostnit zřízení 
samostatné třídy pro tuto věkovou skupinu dětí. 
Obdobně jako v odstavci 5 se v odstavci 6 upravuje snižování nejvyššího počtu dětí rovněž v případě, 
že se ve třídě vzdělává dítě mladší 3 let. U vzdělávání těchto dětí lze rovněž předpokládat zvýšenou 
náročnost pedagogické činnosti, která si vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě.  
Snižování podle tohoto odstavce nemá vazbu na případné snižování počtu dětí ve třídě, kde není 
naplněn nejvyšší počet ve třídě stanovený touto vyhláškou. 
V odstavcích 7 a 8 se provádí legislativně technické změny s ohledem na doplnění nových odstavců 
a změnu označení stávajících. 
Změny jsou účinné od 1. 9. 2020. 
 
K bodu 13 a 14 (§ 5 odst. 1 a odst. 2) 
V textu těchto odstavců se přesně definuje pedagogický pracovník, který odpovídá za dohled nad 
dítětem v mateřské škole. Tímto pedagogickým pracovníkem je v souladu s § 6 zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, učitel 
mateřské školy. 
 
K bodu 15 (§ 5 odst. 2 písm. b) 
V souladu se školským zákonem se navrhuje změna terminologie ohledně označení dítěte se 
zdravotním postižením, které se nahrazuje novým označením tak, že se jedná o děti s přiznanými 
podpůrnými opatřeními. Věta je dále doplněna i o děti mladší tří let, kde je hlavním záměrem zajistit 
ochranu zdraví a bezpečnosti u těchto dětí při pobytu mimo místo poskytovaného vzdělávání. 
 
K bodu 16 (§ 5 odst. 5) 
Navrhuje se stanovit, že v době zotavovacích pobytů nebo při výletech musí ředitel stanovit počet 
učitelů mateřské školy nebo i jiných pedagogických pracovníků k zajištění vzdělávání dětí 
a bezpečnosti a ochrany zdraví. Do textu ustanovení se doplňuje „učitel mateřské školy nebo jiných“, 
aby bylo jasné, které osoby může ředitel mateřské školy při specifických činnostech pověřit 
k zabezpečení bezpečnosti při pobytu venku. Kromě učitele mateřské školy to mohou být další 
pedagogičtí pracovníci školy (asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog atd. podle § 2 odst. 2 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů). Zároveň došlo k úpravě textu, kde se slovo výchova zaměňuje slovem 
vzdělávání. Dále dochází k úpravě odkazu na § 16 odst. 9 školského zákona. 
Jedná se o legislativně technickou úpravu.  
 
K bodu  17 a 19 (§ 5 odst. 6 a odst. 7) 
S ohledem na odlišnosti vzdělávání v lesní mateřské škole se stanoví, že v této musí vykonávat 
pracovní činnost souběžně i nepedagogický pracovník s určenou odbornou způsobilostí, pokud je ve 
třídě přítomno více než 8 dětí. K odborné způsobilosti viz odůvodnění dalšího bodu. 
Změna je účinná od 1. 9. 2016. 
 
K bodu 18 (§ 5 odst. 6) 
Do § 5 se vkládá odst. 6, kterým je stanoveno, že ve třídě, kde se vzdělávají děti pouze dvou až tříleté, 
nebo kde je ve třídě 4 a více těchto dětí, musí vykonávat pracovní činnost zároveň i nepedagogický 
pracovník s odbornou způsobilostí. V písmenech a) až c) jsou uvedena povolání, která budou 
považována za odbornou způsobilost k této činnosti. Zařazení tohoto pracovníka i s nutností nižšího 
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počtu dětí ve třídě je nezbytné z důvodů udržení kvality poskytovaného vzdělávání, naplňování 
potřeb všech dětí, zajištění psychosociálních podmínek a bezpečnosti dětí. Určení odborné 
způsobilosti nepedagogického pracovníka je vymezením okruhu vhodných kandidátů pro práci 
s dětmi. Navrhované spektrum odborné způsobilosti zajistí mateřským školám širší výběr kandidátů 
pro danou pozici a zároveň uplatnění na trhu práce pro pracovníky s uvedenou odpovídající 
kvalifikací. Učitel mateřské školy musí mít odbornou kvalifikaci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících. Pracovní náplň tohoto pracovníka bude spočívat v činnostech 
souvisejících s pomocnými sebeobslužnými činnostmi u dvouletých dětí.  
Změna je účinná od 1. 9. 2020. 
 
K bodu 20 (§ 6 odst. 2) 
Znění odstavce se dává do souladu s § 16 odst. 9 školského zákona. 
Jedná se o legislativně technickou úpravu.  
 
K bodu 21 (§ 6 odst. 3) 
V ustanovení odstavce 3 se navrhuje zrušit druhou větu, ve které se stanovuje snížení úplaty za 
předškolní vzdělávání v případě omezení docházky do mateřské školy pro rodiče, který pobírá 
rodičovský příspěvek na dítě. Toto omezení bylo již v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zrušeno pro děti, které dovršily dvou let.  Podle nové právní 
úpravy v § 34 odst. 1 školského zákona nebude možné přijímat děti mladší dvou let do mateřské 
školy. 
Jedná se o legislativně technickou úpravu. 
 
K bodu 22 (§ 6 odst. 4) 
V textu uvedeného odstavce se mění označení § 34 odst. 9 školského zákona z důvodu vložení 
nového odstavce do § 34 školského zákona novelou č. 178/2016 Sb.  
Jedná se o legislativně technickou úpravu. 
 
K bodu 23 (§ 6 odst. 7) 
V textu uvedeného odstavce se nahrazuje slovo „následujícího“ slovem „stávajícího“ z důvodu 
zajištění platby na konkrétní kalendářní měsíc. Pokud dítě ukončuje docházku do mateřské školy, 
v následujícím měsíci nastává problém s vymáháním platby. Případně se v praxi často využívá, že se 
ředitel se zákonným zástupcem dohodne na jiném termínu platby. 
 
K Čl. II 
Cílem přechodného ustanovení je, aby ve školách, kde je již plná obsazenost tříd, se pravidlo o snížení 
maximálního počtu žáků ve třídě použilo až od školního roku 2017/2018. Důvodem pro toto řešení je, 
že podpůrná opatření budou mnohdy přezkoumávána až v průběhu školního roku 2016/2017; v praxi 
by tak mohlo docházet k tomu, že škola bude muset nastalou situaci řešit v průběhu roku, přičemž se 
domníváme, že není vhodné, aby v důsledku tohoto dělení musely děti v průběhu vzdělávání měnit 
kolektiv. Rovněž by povinnost vytvářet nové třídy či skupiny byla náročná pro samotné školy. 
Současně je třeba upozornit, že ministerstvo bude podporovat vznik nových či rozšíření stávajících 
mateřských škol tak, aby minimalizovalo možnost výskytu problémů spojených s kapacitami 
mateřských škol. 
 
 
K Čl. III 
K bodu 1 (§ 1 písm. b)): 
S ohledem na zakotvení nových pravidel pro lesní mateřské školy se navrhuje stanovit jednotku 
výkonu na 1 dítě v lesní mateřské škole. Náročnost financování lesních mateřských škol je totiž 
rozdílná od náročnosti financování ostatních mateřských škol. 
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K bodům 2 a 3 (§ 1 písm. d), e) a g)): 
Jedná se o promítnutí posledních úprav vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. S ohledem 
na to, že dochází ke snížení maximálního počtu dětí v mateřských školách za každé ve třídě zařazené 
dítě mladší tří let, je třeba tuto změnu promítnout i do financování regionálního školství 
prostřednictvím státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že požadavky na třídy mateřských škol se 
nemění, navrhuje se vytvoření nové jednotky výkonu na dítě mladší tří let zařazené v běžné třídě 
mateřské školy a na dítě zařazené ve škole, kde se vzdělávají pouze děti od dvou do tří let. To samé 
platí pro mateřské školy s internátním provozem. Účinnost navrhovaných opatření by měla být 
shodná jako účinnost předmětných pravidel. 
 
 
K čl. IV 
Zavádí se přechodné ustanovení, které pamatuje na školy, v nichž by bylo nutné s nabytím účinnosti 
poslední novelizační vyhlášky (tj. vyhlášky č. 197/2016 Sb.) vytvořit novou třídu nebo skupinu, 
protože ty dosavadní by byly naplněny. Přechodné ustanovení tak stanoví, že není nutné vytvářet 
nové třídy či skupiny až do 1. 9. 2017. Důvodem pro toto řešení je, že podpůrná opatření budou 
mnohdy přezkoumávána až v průběhu školního roku 2016/2017; v praxi by tak mohlo docházet 
k tomu, že škola bude muset nastalou situaci řešit v průběhu roku, přičemž se domníváme, že není 
vhodné, aby v důsledku tohoto dělení musely děti v průběhu vzdělávání měnit kolektiv. Rovněž by 
povinnost vytvářet nové třídy či skupiny byla náročná pro samotné školy. V souvislosti s možností 
nutného vytváření tříd či skupin je rovněž vhodné zmínit, že zcela naplněnou kapacitu všech tříd 
a současné použití výjimky ke zvýšení nejvyššího možného počtu žáků ve třídě podle ust. § 23 odst. 5 
školského zákona využívá pouze 3,5 % všech škol.  
 
K Čl. V 
Stanovuje se odlišná účinnost jednotlivých částí novely vyhlášky. Navrhuje se nabytí účinnosti právní 
úpravy dnem 1. 9. 2016, stejně, jako je tomu u příslušných souvisejících právních předpisů 
a ustanovení, na které předmětná novelizace navazuje.  
Odložená účinnost se týká části první bodu 10, který určuje rozsah povinného předškolního 
vzdělávání a jeho účinnost bude od 1. 9. 2017, a dále části první bodu 12, 18 a 19 a části druhé bodů 
2 a 3, tedy pravidel ke zřizování samostatných tříd pro děti od dvou do tří let věku dítěte a snižování 
počtu dětí a pravidel o souběžném výkonu pracovní činnosti nepedagogického pracovníka ve třídě, 
kde se vzdělávají pouze děti ve věku dvou až tří let, nebo kde jsou čtyři a více těchto dětí a jejich 
účinnost bude 1. 9. 2020. 
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