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Vypořádání připomínek k materiálu s názvem: 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 
 

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
ze dne 18. července 2016, s termínem dodání stanovisek do 8. srpna 2016. Připomínky uplatnilo celkem 29 připomínkových míst včetně 2 externích mimo eklep.  

 

 Vyhodnocení připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 

Resort Relevance Připomínky Vypořádání 
ÚVČR – KML Zásadní Zásadní připomínka: 

K části první, k bodu 9 
Bod vypustit. 
Odůvodnění: 
V § 1b, upravujícím specifika mateřské školy při zdravotnickém zařízení, má být 
doplněno ustanovení, že „lesní mateřská škola nemůže být zřízena jako mateřská 
škola při zdravotnickém zařízení.“. V této souvislosti se poukazuje na čl. 2 odst. 4 
Ústavy České republiky, který stanoví: „(4) Každý občan může činit, co není 
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“. Nemá-li 
tedy být možné zřídit lesní mateřskou školu při zdravotnickém zařízení, musel by 
takový zákaz být uveden přímo v zákoně. Pro úplnost se uvádí, že nebude-li do § 
1b odstavec 4 doplněn, patrně by nemělo dojít k nežádoucím následkům, neboť 
na základě ustanovení §1b odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. se v mateřské škole při 
zdravotnickém zařízení mohou vzdělávat děti se zdravotním oslabením nebo děti 
dlouhodobě nemocné umístěné v tomto zdravotnickém zařízení pouze tehdy, 
pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. 

Neakceptováno. 
Ustanovení je v souladu se zmocněním v § 35 odst. 
2 školského zákona, podle něhož MŠMT stanoví 
vyhláškou mj. podrobnosti o podmínkách provozu 
mateřské školy. 

ÚVČR – KML Zásadní Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 2 - Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy. 
Odst. 1 a odst. 2 v navrhovaném znění: 
„(1) Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma 
a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna 
mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci 
se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. 
(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.“ 
Připomínka č. 1: 

Vysvětleno. 
Zřídit další třídu lze i při nižším počtu dětí, pokud 
zřizovatel udělí výjimku z nejnižšího počtu dětí 
podle § 23 odst. 4 ŠZ. 
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Není zcela zřejmé, jak bude řešen počet dětí ve třídách v případě menších obcí s 
jednou MŠ, kde by počet zapsaných dětí byl v rozmezí 25 -31. Bude překročena 
maximální kapacita třídy, případně, nebude naplněn požadavek na průměrný 
počet dětí na jednu třídu. Prosíme o vysvětlení, jestli bude řešeno např. výjimkou. 

ÚVČR – KML Zásadní Zásadní připomínka: 
Navrhované znění odstavce 3 
(3) Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od dvou do tří let, má nejméně 12 dětí a 
naplňuje se do počtu 16 dětí. Mateřská škola, která má tři a více tříd, v případě 
odpovídajícího počtu dětí podle věty první vždy upřednostňuje zřízení samostatné 
třídy. 
Navrhujeme vypustit poslední větu (nebo alespoň netrvat na „vždy“). Věková 
heterogenita vzdělávacího prostředí, kde převažují přirozené mechanismy učení 
(nápodoba, sociální učení) má pro děti rozvojový charakter. V oprávněných 
případech (například u dvouletých dětí, které je možné považovat za sociokulturně 
znevýhodněné či u vybraných skupin dětí se SVP by měla být ponechána možnost 
zachování sourozeneckých vazeb, bude-li to v zájmu dětí. 

Neakceptováno. 
Ustanovení je nutné s ohledem na vzdělávání 
dvouletých dětí, pro něž je žádoucí, aby byly 
vzdělávány odděleně, pokud je to možné. Zároveň 
by v případě umisťování dvouletých dětí do různých 
tříd představovalo nepřiměřené náklady na veřejné 
rozpočty, neboť by to znamenalo nutnost více 
nepedagogických pracovníků než při umístění do 
jedné třídy. 

ÚVČR – KML Zásadní Zásadní připomínka: 
ke znění § 5, odst. 3, písmeno a)  
Navrhované znění: 
(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje 
vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby 
na jednoho učitele mateřské školy připadlo nejvýše  
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo 
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením s přiznanými 
podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let. 
(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené  
a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo  
b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 
Pokud by byl uplatněn odstavec v navrhovaném znění, připadlo by na jednoho 
učitele MŠ při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání až 28 dětí, což je 
více, než je maximální počet dětí ve třídě dle §2 této vyhlášky. Navrhuji 
nepřekračovat maximální počet dětí na jednu třídu MŠ, tedy max. 24. (např. a) 
nejvýše však o 4 děti b) nejvýše však o 8 dětí).  

Vysvětleno. 
Pro pobyt mimo místo poskytovaného vzdělávání je 
vhodné výjimku zachovat pro případ, kdy by nebyl 
dostatečný počet učitelů MŠ, při vyšším počtu je 
nutné podle odstavce 4, aby ředitel určil dalšího 
pedagogického nebo nepedagogického pracovníka 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

ÚVČR – KML Zásadní K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) - Konzultace dotčených 
subjektů 
Upozorňujeme předkladatele, že v Závěrečné (RIA) není uvedeno, jak při přípravě 

Akceptováno. 
Do RIA doplněno. 
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návrhu novely vyhlášky probíhaly konzultace s dotčenými subjekty, které jsou 
ve Zprávě identifikovány, a jak bylo s jejich podněty dále naloženo. Žádáme proto 
o doplnění údajů týkajících se provedených konzultací, a to i za účelem zvýšení 
transparentnosti procesu tvorby návrhů právních předpisů. 
Odůvodnění:  
V souladu s Obecnými zásadami RIA jsou konzultace s dotčenými subjekty 
povinnou součástí procesu hodnocení dopadů regulace a vyhodnocení 
konzultačního procesu je součástí Závěrečné zprávy RIA. 
Tato připomínka je zásadní. 

ÚVČR – VÚV Zásadní Zásadní připomínka: 
 
K čl. I, bodu 10, § 1c a čl. V, účinnost 
 
Návrh vyhlášky v § 1c upravuje rozsah povinného předškolního vzdělávání v 
mateřské škole a je navrhováno, že dotčené ustanovení má nabýt účinnosti dnem 
1. ledna 2017. Není zřejmé, proč by měl být začátek doby povinného předškolního 
vzdělávání nesystémově stanoven v průběhu školního roku.  
 
Na základě výše uvedeného požadujeme zvolené datum nabytí účinnosti tohoto 
ustanovení řádně odůvodnit, případně datum nabytí účinnosti spojit se začátkem 
školního roku. 

Vysvětleno. 
Odpovídá datu nabytí účinnosti povinnosti 
předškolního vzdělávání ve školském zákoně. 

ÚVČR – RVVI Zásadní Zásadní připomínka: 
K čl. I novelizačního bodu 10 (§ 1c) – Požadujeme stanovit minimální rozsah 
povinného předškolního vzdělávání na 3 hod./týden. 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva k novele školského zákona počítala nejméně se 3 hodinami 
týdně. 

Neakceptováno. 
V návrhu novely ponecháváme 4 hodiny 
souvislého vzdělávání denně. S připomínkovým 
místem bylo vypořádáno telefonicky dne 23. 8. 
2016. 

ÚVČR – RVVI Zásadní Zásadní připomínka: 
K čl. I novelizačního bodu 10 (§ 1c) – Navrhujeme stanovit rozsah povinného 
předškolního vzdělávání v mateřské škole následovně: 
varianta a) – stanovit povinný týdenní počet hodin pro splnění povinného 
předškolního vzdělávání a nechat na mateřské škole, kterou část dne k tomuto 
účelu určí (dáváme ke zvážení, zda 20 hod./týden není příliš), 
varianta b) – umožnit výjimku pro krácení provozní doby a doplnění chybějících 
hodin individuálně rodiči, případně speciální nabídkou mateřské školy pro 
předškoláky, 

Neakceptováno. 
V návrhu novely ponecháváme 4 hodiny 
souvislého vzdělávání denně. S připomínkovým 
místem bylo vypořádáno telefonicky dne 23. 8. 
2016. 
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varianta c) – opustit model povinných hodin a zavést povinnost vyhodnocovat 
dosahování vzdělávacích cílů spojených s předškolní přípravou (mateřské školy 
toto již nyní realizují, jen by byl od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
nutný jasnější pokyn, co od mateřských škol v rámci povinného roku očekávají). 
Odůvodnění: 
Předmětné ustanovení považujeme za problematické z hlediska lesních 
mateřských škol, které nemají pětidenní provoz (např. jen 3–4 dny v týdnu – 
důvodem může být zájem rodičů trávit s dětmi více času i v průběhu týdne). Tyto 
školy by tak nemohly poskytovat povinné vzdělávání, ačkoli jsou zde děti 
celodenně a realizují „předškolní přípravu”. Obecně vnímáme 4 hod./denně po 
celý týden jako relativně vysoký nárok na splnění povinné předškolní docházky (viz 
připomínka výše). Mateřské školy by samy mohly v třídní knize uvést, kdy a jak děti 
realizují tuto povinnost. Rovněž by stačilo stanovit určitý minimální počet hodin 
nebo v lepším případě prokázat, že probíhá vyhodnocování dětí, které do 
povinnosti spadají – cílem je dosahovat určitých kompetencí, ne si „odsedět” 
hodiny ve škole. 

ÚVČR – RVVI Zásadní Zásadní připomínka: 
K čl. I novelizačního bodu 18 (§ 5 odst. 6 a 7) – Požadujeme ujasnit vztah těchto 
dvou odstavců. 
Odůvodnění: 
Není jasné, zda v případě, kdy se ve třídě lesní mateřské školy bude vzdělávat více 
než 8 dětí a zároveň více jak čtyři děti budou ve věku dvou až tří let, mají pracovní 
činnost vykonávat souběžně dva nepedagogičtí pracovníci. 

Upraveno jinak. 
Jedná se o minimální počet přítomných 8 dětí – 
bude upraveno v textu vyhlášky. 
 
V případě přijatých dětí mladších tří let nepřekročí 
lesní MŠ počet možný pro snížení, bude moci být 
jen jeden nepedagogický pracovník.  

ÚVČR – RVVI Doporučující K čl. I novelizačního bodu 10 (§ 1c) – Doporučujeme toto ustanovení více 
specifikovat. 
Odůvodnění: 
V předmětném ustanovení je výuka stanovena v rozsahu 4 hodin denně, dále však 
není specifikováno kolik týdnů (měsíců) v roce je nutné tuto povinnost plnit, aby 
bylo splněno povinné předškolní vzdělávání. 

Neakceptováno. 
Z úpravy povinného předškolního vzdělávání v § 34a 
odst. 3 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 
2017 vyplývá, že povinnost předškolního vzdělávání 
není dána ve dnech, které připadají na období 
školních prázdnin v souladu s organizací školního 
roku v základních a středních školách. 

MD Doporučující 1. K úvodní větě:  
Doporučujeme zrevidovat zde uvedené novely zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, s upozorněním, že například pod č. 383/2015 
Sb. je ve Sbírce zákonů uvedena vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 

Akceptováno. 
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200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

MD Doporučující 2. K části druhé čl. III – úvodní věta: 
S odkazem na čl. 64 odst. 2 legislativních pravidel vlády doporučujeme doplnit 
citaci právního předpisu tak, aby zde byly uvedeny všechny novely citovaného 
právního předpisu. 

Akceptováno. 

MK Doporučující K Čl. I, bodu 18 
Vzhledem k tomu, že § 5 bude na základě novely (bod 17) obsahovat s účinností 
od 1. 1. 2017 šest odstavců, přičemž znění šestého odstavce se v tomto bodě 
(účinnost od 1. 9. 2020) kompletně nahrazuje, navrhujeme vypustit slova 
„Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.“. 

Akceptováno. 

MK Doporučující K Čl. III, úvodní větě 
Doporučujeme prověřit výčet jednotlivých novel vyhlášky č. 492/2005 Sb., neboť 
zde nejsou uvedeny vyhlášky č. 47/2008 Sb. a č. 33/2009 Sb. 

Akceptováno. 

MK Doporučující K zvláštní části odůvodnění, bodu 8 
Pouze upozorňujeme, že zde nejde již o odst. 6, nýbrž o odst. 5 (v návaznosti 
na novelou zrušený odst. 2 došlo k přečíslování).  

Akceptováno. 

MK Doporučující K závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace 
Při vědomí nezávazného charakteru této části materiálu upozorňujeme 
předkladatele, že v bodě 1.4, který obsahuje identifikaci dotčených subjektů (str. 
17), jsou terminologicky ne zcela správně uvedeny „školy zřizované církví a 
církevními společnostmi“.  
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví 
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 
náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, používá zavedený 
pojem „církve a náboženské společnosti“. Proto navrhujeme úpravu této části 
závěrečné zprávy následovně: „školy zřizované církvemi a náboženskými 
společnostmi“. 

Akceptováno. 

MO Doporučující K bodu 12, k navrhované úpravě § 2 odst. 6 
Ve druhé větě se uvádí maximální snížení počtu dětí o 5 dětí, správně by mělo být 
uvedeno buď „4“ nebo „6“. 
 
Odůvodnění:  V případě, že za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do 
doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti, nelze 
dosáhnout maximální  
snížení počtu dětí o 5 dětí, mělo by se jednat o sudé číslo„4“ nebo „6“dětí. 

Akceptováno. 
Uvedeno o 6 dětí. 
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MPSV Doporučující K bodu 10 - § 1c 
Doporučujeme uvést samostatný odstavec upravující povinné předškolní 
vzdělávání v lesní mateřské škole, který bude stanovovat povinný týdenní počet 
hodin povinného vzdělávání. 
Doporučujeme upravit znění odstavce 3 takto: 
„(3) Povinné předškolní vzdělávání v lesní mateřské škole se stanovuje v rozsahu 
20 hodin týdně.“. 
Odůvodnění: 
Mnoho rodičů, jejichž děti se vzdělávají v lesní mateřské škole, si podle informace 
Asociace lesních mateřských škol pravidelně vyčleňují jeden den v pracovním 
týdnu, aby jej mohli trávit se svými dětmi. Tyto děti by podle návrhu nemohly plnit 
povinnou školní docházku ve stanoveném rozsahu 4 hodin denně. Navrhovaná 
změna ponechává stejnou úhrnnou týdenní časovou dotaci, která však může být 
právě v případě těchto dětí flexibilně upravena tak, aby mohly plnit povinné 
předškolní vzdělávání a zároveň mohly trávit čas se svými rodiči. 

Neakceptováno. 
Z § 25 odst. 2 písm. a) školského zákona a rovněž 
z úpravy povinného předškolního vzdělávání ve 
školském zákoně vyplývá, že se jedná o pravidelnou 
denní docházku. 

MPSV Zásadní 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zásadní 

K bodu 11 - § 2 (účinnost od 1. 9. 2016) 
1. Požadujeme upravit znění odstavce 5 takto: 

„(5) Snížení počtu dětí podle odstavce 4 se neuplatní u školy, které v jeho plnění 
brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 školského 
zákona nebo dojde-li ke stanovení stupně podpůrného opatření uvedeného 
v odstavci 4 změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě 
v průběhu školního roku.“. 
Odůvodnění:  
Navrhovaná formulace se vztahuje na případy, kdy dojde k prvotnímu stanovení 
příslušných stupňů podpůrných opatření (3 až 5) v průběhu školního roku 
i na případy, kdy dojde ke změně podpůrných opatření v průběhu školního roku 
(například původní opatření 2. stupně jsou na základě doporučení školského 
poradenského zařízení změněna na podpůrná opatření vyšších stupňů). V obou 
případech by nemělo docházet ke změnám v počtu dětí ve třídě v průběhu 
školního roku, ve kterém ke stanovení podpůrných opatření dítěti 3. až 5. stupně 
došlo.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
2. Požadujeme navrhované znění ustanovení doplnit, aby z něj bylo dostatečně 
zřejmé, že od školního roku, který následuje po roce, ve kterém došlo 
ke stanovení podpůrných opatření, je již třeba snížení uplatnit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Doplněno do odůvodnění. V odst. 5 je stanoveno, že 
nedojde ke snižování počtu dětí v případě 
přednostního přijetí jiného dítěte nebo dojde-li ke 
změně stupně u dítěte s podpůrnými opatřeními. 
Změna podpůrného opatření tedy zahrnuje i jeho 
nové stanovení. Zároveň je třeba znění ustanovení 
ponechat v souladu se zněním ve vyhlášce č. 
48/2005 Sb. 
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MPSV Zásadní K bodu 12 - § 2 (účinnost od 1. 9. 2020) 
Požadujeme upravit znění odstavce 7 takto: 
„(7) Snížení počtu podle odstavců 5 a 6 nelze za jedno dítě uplatnit souběžně. 
Snížení počtu dětí podle odstavců 5 a 6 se neuplatní u školy, které v jeho plnění 
brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 školského 
zákona nebo dojde-li ke stanovení stupně podpůrného opatření uvedeného 
v odstavci 5 změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě 
v průběhu školního roku. 
Odůvodnění: 
Z hlediska odůvodnění platí dtto jako u odůvodnění navrhované změny k bodu 11. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Doplněno do odůvodnění. Stanovení podpůrného 
opatření v průběhu školního roku nezakládá 
povinnost snížit počet dětí ve třídě. Změna 
podpůrného opatření tedy zahrnuje i jeho nové 
stanovení. Zároveň je třeba znění ustanovení 
ponechat v souladu se zněním ve vyhlášce č. 
48/2005 Sb. 

MPSV Zásadní 

 

 

 

 

 

Doporučující 

 

Doporučující 

K bodu 14 - § 5 odst. 2 
1. Z důvodu bezpečnosti považujeme za velice problematické a rizikové, 
aby při pobytu dětí mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, byly děti 
pod dozorem pouze jedné osoby a to dokonce až 20 dětí. Pokud dojde ke krizové 
události, například, je-li zraněno některé z dětí, je nezbytné, aby jedna dospělá 
osoba zajistila první pomoc a přivolala lékařskou pomoc, to znamená, 
aby se věnovala zraněnému dítěti, zatímco druhá osoba bude pokračovat v dozoru 
nad ostatními dětmi. Jiným příkladem může být událost, kdy přítomný učitel 
zkolabuje, a pokud bude s dětmi sám, zůstane 20 dětí osamoceno bez řádného 
dozoru. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 2. Na základě výše uvedené připomínky doporučujeme neuvádět pouze 
počty dětí ve třídě, ale také specifikovat, kolik dospělých na třídu připadá, a to 
právě s ohledem na rizika uvedená v předchozí připomínce.  
 
3. Z hlediska zajištění vyšší bezpečnosti doporučujeme, aby byly děti při pohybu na 
veřejných komunikacích vybaveny reflexními vestami. Je to velmi levné a velmi 
účinné opatření, jak dětem zajistit jejich bezpečnost a předcházet tímto způsobem 
dopravním nehodám. 

Neakceptováno. 
Nad rámec novely. Novela se počtu dětí 
připadajících na jednoho učitele nedotýká. Nad to je 
třeba upozornit, že by případné zvýšení počtu osob 
vykonávájících dozor mělo velké finanční dopady na 
veřejné rozpočty a tato potřeba z praxe nevyplývá. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Počet pedagogů bude vycházet z reformy 
financování regionálního školství. 
 
Neakceptováno. 
Nad rámec vyhlášky. Tato vyhláška se nezabývá 
konkrétními opatřeními k bezpečnosti a ochraně 
dětí, to bude řešit vyhláška podle § 29 odst. 2 
školského zákona. 

MPSV Zásadní K bodům 17, 18 a 19 - § 5 odst. 6 (účinnost od 1. 9. 2016) a § 5 odst. 6 a odst. 7 
(účinnost od 1. 9. 2020) 
Podle navrhovaného znění § 5 odst. 6, účinného od 1. 9. 2016, § 5 odst. 6 

Vysvětleno. 
Pozice nepedagogického pracovníka se zavádí nad 
rámec stávajících pozic ve školách, představuje tedy 
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účinného od 1. 9. 2020 a § 5 odst. 7, rovněž účinného od 1. 9. 2020, se upravuje 
působení další osoby, a to nepedagogického pracovníka.  
To znamená, že podle navrhovaného znění § 5 odst. 6, účinného od 1. 9. 2016, a § 
5 odst. 7, účinného od 1. 9. 2020, má platit, že „Ve třídě lesní mateřské školy, kde 
se vzdělává více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický 
pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské 
sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, 
vychovatele, nebo chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Podle 
navrhovaného znění § 5 odst. 6, účinného od 1. 9. 2020, pak má platit, že „Ve 
třídě, kde se vzdělávají pouze děti ve věku dvou až tří let, nebo kde jsou čtyři a více 
těchto dětí, vykonává pracovní činnost další nepedagogický pracovník s odbornou 
způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického 
asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, vychovatele, nebo 
chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“. 
Upozorňujeme, že na základě této formulace dojde k vyloučení všech osob, které 
mají pedagogické vzdělání, avšak nebudou působit na pozici učitele mateřské 
školy. Tato úprava fakticky brání situaci, aby mohli v mateřských školách 
pracovat další pracovníci s pedagogickým vzděláním (i když nebudou zařazeni na 
pozici učitele mateřské školy). 
Tato připomínka je zásadní. 

novou příležitost pro pracovníky ve školství. Tyto 
pozice budou vhodné pro začínající učitele a 
představují příležitost, aby z nich později přešly na 
pozice pedagogických pracovníků. Nedochází 
k vyloučení všech osob, které mají pedagogické 
vzdělání – úprava toliko stanoví, že je dostačující 
nepedagogický pracovník a nebrání tomu, aby byl 
ve třídě pedagogický pracovník, kterého bude 
financovat zřizovatel. 

MPSV Zásadní K bodu 17 - § 5 (účinnost od 1. 9. 2016) 
Požadujeme upravit znění odstavce 6 takto:  
„(6) Ve třídě lesní mateřské školy, kde se vzdělává více než 8 dětí, vykonává 
pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí 
a) učitele mateřské školy, 
a b) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, 
porodní asistentky, zdravotnického záchranáře,  
b c) vychovatele9), nebo 
c d) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10).“. 
Odůvodnění: 
Nejnižší počet dětí ve třídě lesní mateřské školy podle § 2 odst. 4 je 12, není tedy 
zřejmé, proč je zde uveden počet 8 dětí jako podmínka pro souběžné působení 
dalšího pracovníka.  Povinnost působení dalšího pracovníka se de facto 
automaticky vztahuje na všechny třídy lesní mateřské školy a není důvod jeho 
přítomnost podmiňovat počtem dětí, který je nižší než nejnižší povolený počet dětí 
ve třídě lesní mateřské školy. Požadujeme zároveň nepoužívat pojem „další 
nepedagogický pracovník“, neboť výčet pod písmenem b) zahrnuje vychovatele, 

Částečně akceptováno. 
 Znění upraveno – jedná se o přítomné děti. 
Doplněn učitel MŠ.  
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který je pedagogickým pracovníkem podle zákona č.  563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a ve výčtu zahrnout i učitele mateřské školy, neboť pokud lesní mateřská 
škola disponuje kvalifikovanými učiteli, není důvod, proč by dalším pracovníkem 
ve třídě lesní mateřské školy nemohl být učitel mateřské školy. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

MPSV Zásadní 

 

 

 

 

 

 

Zásadní 

K bodu 18 - § 5 (účinnost od 1. 9. 2020) 
1. Požadujeme upravit znění odstavce 6 takto:  

„(6) Ve třídě mateřské školy, kde se vzdělávají pouze děti ve věku dvou až tří let, 
nebo kde jsou čtyři a více těchto dětí, vykonává pracovní činnost 
souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí 
a) učitele mateřské školy, 
a b) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, 
porodní asistentky, zdravotnického záchranáře,  
b c) vychovatele9), nebo 
c d) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10). 
Odůvodnění: 
Z hlediska odůvodnění platí dtto jako u odůvodnění navrhované změny k bodu 17. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2. Ze znění § 5 odst. 6 s účinností od 1. 9. 2020 vyplývá, že od roku 2020 nebude 
automaticky požadována přítomnost dalšího pracovníka ve třídě lesní mateřské 
školy. Ten ve třídě lesní mateřské školy bude pouze v případě, že se v ní vzdělává 
uvedený počet dětí mladších tří let. Požadujeme zdůvodnit, proč od roku 2016 
následující čtyři roky bude ve třídě lesní mateřské školy povinně další pracovník a v 
navazujícím období již nikoliv. Tato situace může lesním mateřským školám ztížit 
získávání pracovníků, neboť od roku 2020 bude jejich pracovněprávní vztah vázán 
na aktuální počet dětí ve stanoveném věkovém rozmezí, který se z roku na rok 
mění. 
Požadujeme proto u lesních mateřských škol ponechat přítomnost dalšího 
pracovníka ve třídě obligatorně bez ohledu na to, zda se ve třídě aktuálně 
nacházejí děti mladší tří let nebo ne. Ve třídě lesní mateřské školy je třeba trvalý 
zvýšený dohled na zdraví a bezpečí všech dětí. Ustanovení vztahující se k povinné 
přítomnosti dalšího pracovníka v případě vzdělávání dětí mladších tří let by tak 
v lesních mateřských školách bylo automaticky splněno.  

Částečně akceptováno. 
Znění upraveno – jedná se o přítomné děti. Doplněn 
učitel MŠ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, vysvětleno. 
V lesní mateřské škole bude muset být další 
nepedagogický pracovník bez ohledu na to, zda v ní 
budou přítomné děti mladší tří let. Od roku 2020 se 
na lesní MŠ vztahuje § 5 odst. 7. 
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Tato připomínka je zásadní. 
MPSV Zásadní K části druhé čl. III – Změna vyhlášky č. 492/2005 Sb. 

K bodu 1 - § 1 písm. b) 
Podle navrhovaného znění § 1 písm. b) je jednotkou výkonu 1 dítě v lesní mateřské 
škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v lesní mateřské škole nebo třídě s 
polodenním provozem. V odůvodnění této úpravy se uvádí, že s ohledem na 
zakotvení nových pravidel pro lesní mateřské školky se stanoví jednotka výkonu na 
1 dítě v lesní mateřské školce právě z důvodů náročnosti financování lesních 
mateřských škol. 
Požadujeme doplnit odůvodnění tohoto návrhu ve zvláštní části odůvodnění 
k bodu 1 [§ 1 písm. b)] tak, aby bylo zřejmé, v čem je financování lesních 
mateřských škol odlišné od ostatních mateřských škol. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, vysvětleno. 
Předpokládá se, že normativ pro lesní MŠ bude 
vyšší, protože v ní bude působit další nepedagogický 
pracovník a z důvodu nižšího počtu dětí ve třídě. 
Odůvodnění doplněno. 

MPSV Doporučující K odůvodnění 
Zvláštní část 
K části první čl. I bodům 11, 12, 17 a 18 
V navrhovaném znění § 2 je stanoveno, že třída lesní mateřské školy má nejméně 
12 dětí. Podle navrhovaného znění § 5 odst. 6 ve třídě lesní mateřské školy, kde se 
vzdělává více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický 
pracovník. Doporučujeme odůvodnění doplnit, neboť v praxi bude obtížně 
realizovatelné zajištění nepedagogického pracovníka v závislosti na počtu dětí. 
Zároveň není zřejmé, jak pružně bude reagováno na potřebu nepedagogického 
pracovníka při naplnění podmínky v návrhu uvedené (více než osm dětí). 

Akceptováno jinak. 
Jedná se o minimální počet přítomných 8 dětí – 
bude upraveno v textu vyhlášky. 

MPSV Zásadní Připomínka nad rámec návrhu 
Okruh nepedagogických pracovníků uvedených v § 5 odst. 6 je stanoven tak, že 
„ve třídě lesní mateřské školy, kde se vzdělává více než 8 dětí, vykonává pracovní 
činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu 
povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní 
asistentky, zdravotnického záchranáře, vychovatele, nebo chůvy pro děti do 
zahájení povinné školní docházky“; stejně tak v § 5 odst. 6 a odst. 7 účinném od 1. 
9. 2020 (děti mladší dvou let). 
Podle zákona o dětské skupině odbornou způsobilostí pečující osoby je odborná 
způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, 
ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického 
záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu 
povolání klinického psychologa, odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního 

Neakceptováno. 
Odbornou způsobilost nelze stanovit stejným 
způsobem jako v zákoně o dětské skupině, neboť 
oproti dětské skupině v mateřské škole je významná 
i vzdělávací role, kterou vykonává učitel MŠ. 
Sociální pedagog je již zahrnut v kvalifikačních 
požadavcích na vychovatele. 
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pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, odborná 
kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo 
vychovatele, profesní kvalifikace chůvy do zahájení povinné školní docházky nebo 
odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře. 
Navrhujeme rozšířit odbornou způsobilost obdobně, jako je vymezena v zákoně o 
dětské skupině (pedagogickou kvalifikaci navrhujeme řešit v souvislosti 
s připomínkou uplatněnou k § 5 odst. 6 (účinnost od 1. 9. 2016) a § 5 odst. 6 a 
odst. 7 (účinnost od 1. 9. 2020) - viz str. 15 připomínek, týkající se 
nepedagogických pracovníků ve smyslu vyloučení všech osob, které mají 
pedagogické vzdělání, avšak nebudou působit na pozici učitele mateřské školy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Doporučující Dáváme na zvážení, zda je vhodné prostřednictvím jedné vyhlášky novelizovat 
vyhlášky tři. 

Vysvětleno. 
S novelou vyhlášky o předškolním vzdělávání věcně 
souvisí jak novela vyhlášky o krajských normativech 
(lesní MŠ), tak novela vyhlášky o základním 
vzdělávání (snižování počtu dětí ve třídách). 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Doporučující Upozorňujeme, že nadpisy jednotlivých částí návrhu vyhlášky nejsou v souladu s čl. 
30 Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme nahradit číselná označení nadpisů 
jednotlivých měněných vyhlášek jejich slovními názvy nebo jejich zkrácenými 
názvy. 

Akceptováno. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Doporučující Upozorňujeme, že podle čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády by v paragrafu 
nemělo být zpravidla obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 
přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže věci na více paragrafů. 

Částečně akceptováno. 
V § 1 snížen počet odstavců. 

MSp Doporučující K čl. I, bodu 1, § 1 odst. 1 
Ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky o předškolním vzdělávání stanoví, že mateřská 
škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými 
osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a 
prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy. 
Článkem I, bodem 1 návrhu vyhlášky se do předmětného ustanovení navrhuje 
doplnit větu  
- „Lesní mateřská škola je typem mateřské školy.“. Přestože je navrhované 
ustanovení v souladu s jeho zákonným zmocněním, věcně se s obsahem § 1 odst. 1 
vyhlášky o předškolním vzdělávání neslučuje.  
 
S ohledem na výše uvedené, tj. s ohledem na charakter stávající a navrhované 
právní úpravy, požadujeme skutečnost, že lesní mateřská škola je typem mateřské 

Akceptováno. 
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školy, vyjádřit v samostatném ustanovení. 
MSp Doporučující K čl. I, bodu 2, § 1 odst. 2 

Z důvodu srozumitelnosti a lepšího gramatického vyjádření dotčeného ustanovení 
doporučujeme následující znění § 1 odst. 2: „Zřizovat lze mateřské školy s 
celodenním, polodenním a internátním provozem, s výjimkou lesní mateřské 
školy, kterou lze zřídit pouze s celodenním a polodenním provozem.“. Případně 
doporučujeme navrhovanou skutečnost vyjádřit v samostatném odstavci tak, jak 
to předkladatel činí v ostatním případech  
(např. § 1 odst. 4, § 1 odst. 8 návrhu vyhlášky).   

Akceptováno. 

MSp Doporučující K čl. I, bodu 10, § 1c a čl. V, účinnosti 
Návrh vyhlášky v § 1c upravuje rozsah povinného předškolního vzdělávání v 
mateřské škole, přičemž je navrženo, že dotčené ustanovení má nabýt účinnosti 
dnem 1. ledna 2017. Není zřejmé, proč by měl být začátek doby povinného 
předškolního vzdělávání stanoven v průběhu školního roku.  
S ohledem na výše uvedené požadujeme zvolené datum nabytí účinnosti tohoto 
ustanovení řádně odůvodnit, případně datum nabytí účinnosti spojit se začátkem 
školního roku. 

Vysvětleno. 
Odpovídá datu nabytí účinnosti povinnosti 
předškolního vzdělávání ve školském zákoně. 

MSp Doporučující K čl. I, bodu 12 (§ 2), bodu 18 (§ 5 odst. 6) a bodu 19 (§ 5 odst. 7),  
čl. III, bodu 2 [§ 1 písm. d) a e)] a bodu 3 [§ 1 písm. g)] a čl. V., účinnosti 
Pro dotčené novelizační body, které upravují počty přijatých dětí ve třídách 
mateřské školy, požadavek na nepedagogické pracovníky v mateřských školách a 
lesních mateřských školách  
a vymezují jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, je navrženo datum 
nabytí účinnosti dnem 1. září 2020. 
Navrhované řešení činí právní úpravu značně nepřehlednou. Rovněž není zřejmé, z 
jakého důvodu předkladatel navrhuje právě zvolené datum nabytí účinnosti 
dotčených ustanovení. Stanovená čtyřletá legisvakanční lhůta rovněž vzbuzuje 
pochybnosti, neboť problematika,  
na kterou dopadá, může být během následujících let opět předmětem diskuze a 
další novelizace. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme dotčené novelizační body z návrhu 
vyhlášky vypustit. 

Částečně akceptováno. 
Souvisí s nárokem na umístění dvouletých v MŠ od 
r. 2020. 
Čl. III body 2 a 3 vypuštěny. 

MSp Doporučující K části třetí, čl. IV, novele vyhlášky č. 197/2016 Sb. 
Dotčeným ustanovením se navrhuje vložit přechodné období do části čtvrté 
vyhlášky č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

Neakceptováno.  
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poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. 
 
Na výše popsanou situaci se vztahuje čl. 54 odst. 9 Legislativních pravidel vlády, 
který upravuje postup, pokud byl účinný právní předpis novelizován a novela 
nabyla platnosti, nikoliv však účinnosti a právní úpravu obsaženou v novele je 
třeba změnit,  
to znamená, že se má novelizovat potřebný právní předpis v platném znění  
(tj. vyhláška č. 72/2005 Sb.). 
 
S ohledem na výše uvedené doporučujeme postupovat v souladu s Legislativními 
pravidly vlády a částí třetí návrhu vyhlášky novelizovat vyhlášku č. 72/2005 Sb. 

MV 
 

Doporučující K úvodní větě vyhlášky: 
Zákonné zmocnění ke stanovení podrobností o podmínkách provozu mateřské 
školy, organizaci předškolního vzdělávání, včetně rozsahu povinného předškolního 
vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další 
speciální péči o děti stanoví § 35 odst. 3, nikoli odst. 2 školského zákona. 

Neakceptováno. 
Vložení nového odstavce do § 35 školského zákona 
nabývá účinnosti až 1. 9. 2017, do té doby, a tedy i 
v době přijetí, nabytí platnosti a účinnosti je 
zmocnění obsaženo v odstavci 2. 

MV 
 

Doporučující K úvodní větě vyhlášky: 
Omylem je odkazováno na zákon č. 383/2015 Sb., namísto správného zákona 
č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 
školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony. 

Akceptováno. 

MV Doporučující K čl. I bodu 2 – k § 1 odst. 2: 
Novelizační bod by dle našeho názoru měl znít „V § 1 se na konci textu odstavce 
2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ , lesní mateřské školy s celodenním 
a polodenním provozem“. 

Neakceptováno. 
Novelizační bod je v souladu s čl. 58 odst. 9 
legislativních pravidel vlády. 

MV Doporučující K čl. IV: změně vyhlášky č. 197/2016 Sb.: 
Doporučujeme postupovat v souladu s čl. 54 odst. 9 Legislativních pravidel vlády, 
dle kterého se novelizuje vždy účinná vyhláška, a to ve znění novely. 

Neakceptováno.  

MŽP Doporučující V navrhovaném materiálu spatřujeme nesoulad ve znění ustanovení § 2 odst. 3 (ve 
znění účinném k 1. 9. 2016), resp. § 2 odst. 4 (ve znění účinném k 1. 9. 2020) na 
straně jedné a ustanovení § 5 odst. 6 (ve znění účinném k 1. 9. 2016), resp. § 5 
odst. 7 (ve znění účinném k 1. 9. 2020) na straně druhé. Zatímco první dvě 
jmenovaná ustanovení stanoví, že třída lesní mateřské školy musí mít minimálně 
12 dětí, druhá dvě uvedená ustanovení mluví o povinnosti zajištění 

Akceptováno jinak. 
 Znění upraveno – jedná se o přítomné děti. 
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nepedagogického pracovníka ve třídách lesních mateřských škol s vyšším počtem 
dětí než 8. 

Hlavní město Praha Doporučující Doporučujeme: 
v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády jednotně vyjadřovat základní 
číslovky určité arabským číslem (týká se části první čl. I bodů 12 (k § 2 odst. 6 a 7), 
15 (k § 5 odst. 2 písm. b)) a 18 (k § 5 odst. 6) a části druhé čl. III bodů 2 (k § 1 písm. 
d) a e)) a 3 (k § 1 písm. g))), 

Akceptováno. 

Hlavní město Praha Doporučující Doporučujeme: 
v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5, čl. 62 a 63 Legislativních pravidel vlády odkazovat  
na jiný právní předpis formou normativního odkazu (s použitím slov např. „školský 
zákon“) nebo nenormativního odkazu (s použitím slov „jiný právní předpis“) 
doplněného odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná, popřípadě 
zkrácená či slovní, citace tohoto jiného právního předpisu nebo jeho ustanovení 
(týká se části první čl. I bodů 11 (k § 2 odst. 5 a 6), 12 (k § 2 odst. 7 a 8), 13 (k § 5 
odst. 1), 16 (k § 5 odst. 5), 17 (k § 5 odst. 6 písm. b) a c)), 18 (k § 5 odst. 6 písm. b) 
a c)) a 20 (k § 6 odst. 2). 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
S ohledem na stručnost, přehlednost a 
srozumitelnost právního předpisu je většina odkazů 
ponechána. 

Hlavní město Praha Doporučující Doporučujeme vypustit slova „, zákona č. 383/2015 Sb.“, neboť pod č. 383/2015 
Sb. je ve Sbírce právních předpisů uvedena vyhláška, kterou se mění vyhláška 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  

Akceptováno. 
Uveden správný zákon č. 383/2005 Sb. 

Hlavní město Praha Doporučující K bodu 13 (§ 5 odst. 1): 
V souladu s čl. 57 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády doporučujeme u 
poznámky pod čarou č. 8 číslo „8)“ neuvádět v horním indexu. 

Neakceptováno. 
V souladu s čl. 57 odst. 4 písm. g) legislativních 
pravidel vlády. 

Hlavní město Praha Doporučující K bodu 18 (§ 6 odst. 6): 
Doporučujeme větu „Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.“ vypustit, 
neboť na předchozí text nenavazuje. 

Akceptováno. 

Hlavní město Praha Doporučující K bodu 19 (§ 5 odst. 7): 
Doporučujeme slova „písm. a) až c)“ vypustit, neboť se jedná o odkaz na celý 
odstavec 6. 

Akceptováno. 

Hlavní město Praha Doporučující K části druhé čl. III 
 
K úvodní větě: 
V souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme za slova „ve 
znění“ vložit slova „vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb.,“. 

Akceptováno. 

Hlavní město Praha Doporučující K části čtvrté čl. V Akceptováno. 
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Doporučujeme za číslo „2017“ vložit čárku a dále, v souladu s čl. 42 odst. 2 písm. 
b) Legislativních pravidel vlády, za číslem „19“ čárku nahradit slovem „a“. 

Jihočeský kraj Doporučující Část první  - změna vyhlášky č. 14/2005 Sb. 
Čl. I, bod 1 (§ 1 odst. 1) 
Navrhujeme větu „Lesní mateřská škola je typem mateřské školy“ uvést v 
samostatném ustanovení, neboť věcně nesouvisí s obsahem § 1 odst. 1 vyhlášky. 

Akceptováno. 

Jihočeský kraj Doporučující Čl. I, bod 12 (§ 2), bod 18 (§ 5 odst. 6), bod 19 (§ 5 odst. 7) 
Navrhujeme vypustit výše uvedené body s datem nabytí účinnosti k 1. září 2020, 
neboť činí vyhlášku značně nepřehlednou. V takto dlouhém období může náhled 
na problematiku doznat ještě dalších změn. 

Neakceptováno. 
Souvisí s nárokem na umístění dvouletých v MŠ od 
r. 2020. 

Jihočeský kraj Doporučující Část druhá – změna vyhlášky č. 492/2005 Sb. 
Čl. III, bod 2 (§ 1 písm. d) a e)) a bod 3 (§ 1 písm. g)) a čl. V., účinnost 
V souvislosti s návrhem vypuštění bodů s datem nabytí účinnosti k 1. září 2020 ve 
vyhlášce č. 14/2005 Sb. navrhujeme vypustit výše uvedené body se stejnou 
účinností také ve vyhlášce č. 492/2005 Sb. Také s ohledem na to, že k 1. 1. 2019 
má být provedena komplexní změna financování. 

Akceptováno. 

Jihomoravský kraj Zásadní Zásadní připomínky: 
Do znění § 2 odst. 5 vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění účinném od 01.09.2016, a do znění § 2 odst. 7 
stejné vyhlášky účinného od 01.09.2020 navrhujeme doplnit text, který stanoví, 
že se ke snižování počtu dětí ve třídě mateřské školy nepřistoupí také v případě 
přijetí dítěte s vysokým stupněm přiznaných podpůrných opatření, respektive 
mladšího tří let v průběhu školního roku. Toto doplnění považujeme za zásadní, 
protože v rámci předškolního vzdělávání dochází velmi často k přijímání dětí 
v průběhu školního roku a mateřská škola velmi často nebude mít podmínky pro 
okamžité snížení počtu dětí ve třídě. 

Vysvětleno. 
Doplněno do odůvodnění. Stanovení podpůrného 
opatření v průběhu školního roku nezakládá 
povinnost snížit počet dětí ve třídě. 
V případě naplnění třídy není možné v průběhu 
roku dvouleté dítě přijmout.  

Jihomoravský kraj Zásadní Navrhovaný text § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání rozšiřuje 
aktivity, které musí být v rámci činnosti mateřské školy zajišťovány učitelem 
mateřské školy, nikoli jakýmkoli pedagogickým pracovníkem mateřské školy. 
K takové změně nevidíme žádný důvod a žádný konkrétní důvod není uveden ani 
v doprovodných materiálech návrhu předmětné vyhlášky. Domníváme se, že toto 
„zpřísnění“ požadavků na zabezpečení většího množství činností učiteli mateřské 
školy v rámci běžného provozu mateřských škol vyvolá značné problémy 
v personální oblasti. Mateřské školy nebudou schopny zajistit dostatek 
kvalifikovaných učitelů mateřské školy a současně budou vznikat problémy 

Vysvětleno. 
Je třeba jasně definovat, který pedagogický 
pracovník vykonává přímou pedagogickou činnosti 
v mateřské škole. 
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se zvýšenými náklady na jejich odměňování. Doporučujeme tedy stávající znění § 5 
odst. 1 a 2, respektive odst. 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání v tomto smyslu 
neměnit. 

Jihomoravský kraj Doporučující Připomínky: 
Navrhovaný text novely vyhlášky o předškolním vzdělávání v § 1c stanovuje rozsah 
povinného předškolního vzdělávání. Považujeme za nezbytné změnit text 
navrhované úpravy nebo alespoň doplnit důvodovou zprávu tak, aby bylo zřejmé, 
že čtyřhodinové povinné předškolní vzdělávání je pojímáno jako jeden nedělitelný 
interval vyučovacího dne. Změna by tak měla přinést zpřesnění, aby Vámi 
navrhovaný text nebylo možné vnímat tak, že MŠ může stanovit v rámci dne 
například dvě období od 8:00 h do 10:00 h  a od 13:00 h do 15:00 h, ve kterých 
bude probíhat povinné předškolní vzdělávání. 

Akceptováno. 
Vyhláška jasně stanovuje začátek, nikoliv začátky, 
interval tedy není možné dělit do dvou časových 
úseků v průběhu dne. 
Znění vyhlášky upřesněno. 

Jihomoravský kraj Doporučující Z textu § 1 písm. k) vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění 
účinném od 01.09.2016, respektive z textu § 1 písm. n) stejné vyhlášky ve znění 
účinném od 01.09.2020 navrhujeme vypustit obsolentní stanovení jednotky 
výkonu  1 žáka kurzu pro získání základů vzdělání. Právní úprava institutu kurzu 
pro získání základů vzdělání již při přijímání ostatních aktuálně účinných právních 
předpisů byla vypuštěna. Text vyhlášky o krajských normativech však doposud 
nebyl o toto nadbytečné ustanovení očištěn. 

Akceptováno.  

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. I bodu 1: 
Lze tedy dovodit, že bude-li chtít čerpat lesní MŠ finanční prostředky, musí být 
zapsána ve školském rejstříku?  
Tedy v souladu s § 147 doložit vše včetně stanoviska orgánu ochrany veřejného 
zdraví (bez stanoviska stavebního úřadu, neboť zázemím lesní MŠ nesmí být 
stavba). Většina lesních školek bude patrně soukromých?, tedy pak ještě bude 
nastupovat zákon 306/99. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
Lesní MŠ musí být zapsaná ve školském rejstříku, 
aby mohla čerpat finanční prostředky. Jejich 
financování se v případě soukromých lesních MŠ 
bude řídit zákonem č. 306/1999 Sb. 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. I bodu 11 - § 2 odst. 3: 
Toho snad není možné nikdy dosáhnout, jedině, že by byly všechny narozeny 
např. 31. 8.  
Spíše by se mělo jednat o stav k nějakému danému datu (1. 9., 30. 9.). 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
Počet dětí zůstává stejný po celý školní rok, neboť 
v případě dětí od 2 do 3 let se jedná o děti věkově 
až do dne předcházejícího dni 4. narozenin. 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. I bodu 11 - § 2 odst. 6: 
Tedy za první dítě mladší 3 let o 2 (na 22), za druhé o 2 (na 20), za třetí o 1 (na 19) 
a za žádné další se již nejvyšší počet nesnižuje.  
Je možné snížit dále celkem o dalších 5 (tedy na 14) za děti s přiznaným 

Vysvětleno. 
Bude možné snížit až o 11 (5+6). 
Pokud dítě v průběhu školního roku dosáhne tří let 
věku, bude možné přijmout nebo zařadit další dítě 
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podpůrným opatřením podle odst. 5, pokud se nebude jednat o totožné děti 
s dětmi mladšími 3 let? 
To snižování, to bude šachová partie a každopádně povede k rozdělování tříd. A 
jak budou pracovat s tím, že v průběhu školního roku budou děti dovršovat tří let? 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

do třídy. 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k § 4 odst. 1: 
Jakým způsobem bude řešeno stravování v lesních MŠ? 
Bude také nějak upravena, aby bylo možné vydávat jídlo v podmínkách lesních 
mateřských škol? Výdejna je školské zařízení a toto při své registraci musí dokládat 
stanovisko stavebního úřadu, lesní MŠ však nemají žádné zázemí, které by bylo 
stavbou… 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno. 
Připomínka je nad rámec – tato vyhláška se netýká 
školní stravování. 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. I bodu 13: 
S tímto budou mít menší mateřské školy problém. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
Je třeba jasně definovat, který pedagogický 
pracovník vykonává přímou pedagogickou činnosti 
v mateřské škole. 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. I bodu 17: 
Podle § 2 odst. 4 má třída lesní MŠ nejméně 12 dětí. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Upraveno jinak. 
Jedná se o minimální počet přítomných 8 dětí – 
bude upraveno v textu vyhlášky. 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. I bodu 17: 
K § 5 odst. 6 písm. b) - chápu to dobře, že byť bude mít odbornou způsobilost 
podle zákona o PP, bude nepedagog? – není to v kolizi? Katalog prací asi nezná 
vychovatele nepedagoga. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
Pozice nepedagogického pracovníka se zavádí nad 
rámec stávajících pozic ve školách, představuje tedy 
novou příležitost pro pracovníky ve školství. Tyto 
pozice budou vhodné pro začínající učitele a 
představují příležitost, aby z nich později přešly na 
pozice pedagogických pracovníků. 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. I bodu 17: 
K § 5 odst. 6 písm. c)  - tuto pracovní pozici nezná katalog prací. Bude do něj 
zařazena? Jaký bude její platový stupeň? Jaké vzdělání musí tato osoba splňovat-
zákon č. 179/2006 Sb. pojem „chůva“ také nezná. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
Zařazení do katalogu prací bude řešeno metodicky 
po vydání vyhlášky. Pojem „chůva“ je profesní 
kvalifikace, kterou zná Národní soustava kvalifikací 
vzniklá na základě zákona č. 179/2006 Sb. 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. III bodu 1: 
Předpokládáme správně, že tento normativ bude aktuální pouze v případě 
lesních MŠ zřizovaných obcemi, svazky obcí, krajem nebo státem, nikoli u lesních 
MŠ zřizovaných soukromými subjekty, které budou financovány na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace podle zák. č. 306/1999 Sb.? 

Vysvětleno. 
U lesních MŠ zřizovaných soukromými subjekty se 
bude postupovat podle zákona č. 306/1999 Sb., 
jehož ustanovení zůstávají nedotčena.  
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Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. I bodu 1: 
Tuto úpravu vyhlášky účinnou od 1. 9. 2020 o krajských normativech chápu jako 
nadbytečnou, čistě formalistickou, protože v roce 2020 by už měla platit reforma 
financování a MŠ patří mezi vybrané druhy škol, které mají být financovány 
„nákladově“ + celostátní normativy. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno. 
Úprava vyhlášky o krajských normativech k 1. 9. 
2020 vypuštěna. 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. I bodu 2: 
K § 1 písm. d) - věk dětí bude určující k 1. 9. 2016? Lze předpokládat, že na tyto 
děti budou zvýšené finanční prostředky. Budou finanční prostředky vyšší i v 
případě, že MŠ nesníží počet dětí ve třídě? 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
S ohledem na zrušení tohoto bodu již připomínka 
není relevantní. 

Kraj Vysočina Zásadní Připomínka k Čl. I bodu 2: 
K § 1 písm. e) - věk dětí bude určující k 1. 9. 2016? Předpokládáme, že v případě, 
že ve třídě bude byť i jen 1 starší dítě, budou všechny děti financovány 
normativem podle písm. a) a d)? 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
S ohledem na zrušení tohoto bodu již připomínka 
není relevantní. 

Královéhradecký kraj Zásadní • K části první, čl. 1, bod 15:  
Vzhledem ke skutečnosti, že se třída mateřské školy naplňuje až do počtu 28 dětí 
(v případě zřizovatelem udělené výjimky z nejvyššího počtu dětí), může nastat v 
dodržování tohoto ustanovení problém. 
Např. jednotřídní mateřská škola s 28 přijatými dětmi, z toho 3 děti mladší tří let. 
V souladu s § 5 odst. 2 vyhlášky by dvě učitelky nemohly zajistit ochranu zdraví a 
bezpečnost u těchto dětí při pobytu mimo místo poskytovaného vzdělávání. 
Sice je možné v souladu s odst. 3 výjimečně zvýšit počet dětí až o 11, ovšem 
za předpokladu, že ředitel určí k zajištění bezpečnosti dalšího pedagogického 
pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu v souladu s odst. 4. V 
této modelové mateřské škole není zaměstnán další pedagogický pracovník a není 
k dispozici v době pobytu venku ani jiný zaměstnanec školy. 
Nelze využít ani personální podpory z šablon - chůvy, protože škola nesplňuje 
stanovené podmínky (2 děti dosáhnou věku tří let už v 1. pololetí školního roku). 
 
Navrhujeme následující znění § 5 odst. 2 písm. b): 
„b) 14 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznaným podpůrným opatřením 
druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.“ 

Vysvětleno. 
Návrh znění není v zájmu dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Již v současnosti musí 
ředitel mateřské školy nastavit organizaci tím 
způsobem, aby byla zajištěna dostatečná 
bezpečnost a ochrana zdraví dětí. Ve třídě, kde jsou 
zařazeny děti s podpůrnými opatřeními třetího až 
pátého stupně, se musí počet dětí snižovat 
v souladu s § 2 odst. 5. 
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Liberecký kraj Zásadní § 2, odst. 5 Odkaz na nesprávné ustanovení školského zákona        
Ve znění školského zákona účinném od 1. 1. 2017 se § 34 odst. 4 nebude týkat 
přednostního přijetí k předškolnímu vzdělávání – jedná se o chybný odkaz. 

Akceptováno. 
Odkaz na konkrétní ustanovení vypuštěn. 

Liberecký kraj Zásadní § 4 Stravování dětí v mateřské škole             
Vzhledem ke specifikům vzdělávání v lesní mateřské škole by bylo vhodné upravit 
vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

Neakceptováno. 
Připomínka je nad rámec – tato vyhláška se netýká 
školního stravování. 

Liberecký kraj Zásadní § 5 odst. 6 Počet dětí v lesní třídě mateřské školy                 
V ustanovení § 2 odst. 4 je uvedeno, že „Třída lesní mateřské školy má nejméně 12 
dětí“. Ustanovení § 5 odst. 6 uvádí, že „Ve třídě lesní mateřské školy, kde se 
vzdělává více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický 
pracovník s odbornou způsobilostí. Tato ustanovení jsou v rozporu. 

Upraveno jinak. 
Jedná se o minimální počet přítomných 8 dětí – 
bude upraveno v textu vyhlášky. 

Liberecký kraj Zásadní § 2 odst. 4 Počet dětí ve třídě lesní mateřské školy              
Není zřejmé, z jakého důvodu je v lesní mateřské škole stanoven nižší minimální 
počet dětí ve třídě, za současného působení další zaměstnance – 
nepedagogického pracovníka s odbornou způsobilostí. Tím dochází k výraznému 
finančnímu zvýhodnění.   

Akceptováno, upraveno jinak. 
Jedná se o minimální počet přítomných 8 dětí – 
bude upraveno v textu vyhlášky. Zároveň byl 
minimální počet dětí ve třídě lesní MŠ zvýšen na 15. 
V lesní MŠ je nutný nižší počet dětí než v běžné MŠ 
z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
dětí. 

Moravskoslezský kraj Doporučující Pokud se jedná o navržené varianty, upřednostňujeme ty, které umožní větší 
variabilitu a flexibilitu provozu a založení těchto školských zařízení.  
 
Pokud jde o rozsah povinného předškolního vzdělávání v rámci pravidelné denní 
docházky v lesní mateřské škole, pak upřednostňujeme úpravu, která zohledňuje 
specifické postavení těchto zařízení a jejich význam pro možnost předškolní 
přípravy, včetně možnosti rodičů sladit rodinný život s pracovními povinnostmi. Z 
našeho pohledu je tak vhodné ponechat i možnost, která by zohlednila např. 
odlišný počátek zahájení denní doby nástupu dítěte do takového zařízení i rozsah 
z hlediska doby (např. stanovit jen maximální denní rozsah, apod.). 

Vysvětleno. 
Z § 25 odst. 2 písm. a) školského zákona a rovněž 
z úpravy povinného předškolního vzdělávání ve 
školském zákoně vyplývá, že se jedná o pravidelnou 
denní docházku. 
Vzhledem k povinnosti předškolního vzdělání nelze 
takto upravit. Specifické podmínky mateřských škol 
jsou stanoveny s ohledem na možnost začátku 
povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin. 

Moravskoslezský kraj Doporučující Upozorňujeme na chybu ve stanovení účinnosti čl. I bodu 10, kdy důvodová zpráva 
uvádí logicky správně datum účinnosti od 1. 9. 2017, ale samotný návrh novely 
uvádí nelogické datum uprostřed školního roku, tj. od 1. 1. 2017. Doporučujeme 
tuto chybu opravit tak, aby účinnost ustanovení korespondovala se začátkem 
školního roku tak, jak je navrhováno v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 
Odpovídá datu nabytí účinnosti povinnosti 
předškolního vzdělávání ve školském zákoně. 
Odůvodnění upraveno. 

Moravskoslezský kraj Doporučující K části V materiálu - platné znění dotčených ustanovení vyhlášky s vyznačením 
změn 
Znění ustanovení § 1a odst. 3, v němž navrženou novelizací nedochází ke změně 

Akceptováno. 
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textu, ale pouze číselného označení, je v této části materiálu: „(3) Mateřská může 
organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení 
vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností 
školy.“. 
 
Za slovo „mateřská“ je zapotřebí doplnit slovo „škola“. 

Pardubický kraj Doporučující Doporučující připomínka: 
K bodu 12, čl. I, část první – účinnost k 1. 9. 2020 
§ 2 odst. (6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří 
let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti. 
Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5. 
Zatím není známa definitivní podoba financování třídy mateřské školy. Dle 
předpokládaného demografického vývoje se budou přijímat již jen děti dvouleté, 
starší už budou do MŠ přijaty. Snižování počtu dětí nezajistí dostatečné finanční 
pokrytí dvou plných úvazků na třídu. Přidělení finančních prostředků na platy se 
odvíjí od výkaznictví k 30. 9. daného školního roku. Přijímání dětí po tomto datu již 
nezajistí škole přísun dalších finančních prostředků. Zatím není zřejmé, zda bude 
MŠMT dle slibovaného návrhu financovat děti dvouleté větším normativem než 
děti tříleté. Doporučujeme tedy počet dětí z tohoto důvodu nesnižovat. 

Neakceptováno. 
Reforma financování regionálního školství přihlédne 
k snižování počtu dětí ve třídě mateřské školy, kde 
budou zařazeny děti od 2 let. 

Pardubický kraj Doporučující Při připomínkování této vyhlášky jsme však narazili na dva rozpory u legislativy 
s touto vyhláškou související. Jedná se o novelu školského zákona č. 178/2016 
Sb. a zákon č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
K novele ŠZ  
Během schvalování novely ŠZ pod č. 178/2016 ze dne 8. 6. 2016, pod sněmovním 
tiskem č. 611/0, došlo k vypuštění textu § 34a odst. 3, který řešil povinné 
vzdělávání v MŠ pro děti neočkované. Ty měly přejít v souladu se zněním § 34b do 
modelu individuálního vzdělávání. Znění § 34 odst. 5 však zůstalo v nezměněném 
znění, tedy že pro přijetí do MŠ je třeba splnit povinnost danou v § 50 zákona 
č.258/2000 Sb. De facto by to znamenalo, že od 1. 9. 2016 nelze přijmout 
neočkované dítě ani v povinném posledním roce do MŠ. Je tedy třeba vrátit do 
zákona odstavec o tom, jak postupovat v případě neočkovaných dětí. Protože 
musí tuto podmínku po novele splnit i lesní MŠ, ve kterých se nyní tyto děti 
vzdělávají, znamenalo by to definitivní zamezení přístupu neočkovaných dětí do 
předškolního vzdělávání. Zákonní zástupci těchto dětí by tak po 1. lednu 2017 

Vysvětleno. 
Děti, pro něž bude předškolní vzdělávání povinné, 
nemusí splňovat podmínky § 50 zákona č. 258/2000 
Sb., jak vyplývá z důvodové zprávy k novele tohoto 
zákona. 
Zároveň lze poukázat na nález Ústavního soudu Pl. 
ÚS 16/14, kde Ústavní soud uvedl, že povinnost 
očkování by se na přijímání dětí do mateřské školy 
vztahovala i při neexistenci ustanovení § 34 odst. 4 
školského zákona. 
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nemohli dostát zákonné povinnosti povinného předškolního vzdělávání. 
 
Znění navrhovaného § 34a odst. 3 ŠZ, který byl vypuštěn.  
Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění  
(3) Dítě, které nemůže být k předškolnímu vzdělávání přijato  
z důvodu nesplnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,22)plní 
povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem podle odstavce 6 písm. a). 
Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce dítěte řediteli spádové mateřské školy 
podle § 34b odst. 2. Spádová mateřská škola ověřuje úroveň osvojování 
očekávaných výstupů podle § 34b odst. 3. Ustanovení § 34b odst. 4 až 7 se na 
individuální vzdělávání dítěte podle tohoto odstavce nevztahuje.  
 
K novele zákona o ochraně veřejného zdraví 
V již zmiňovaném § 50 zákona č. 258/200 Sb. je stanoveno, kdo musí splnit 
podmínku povinného očkování při přijetí do MŠ. V textu je však uvedeno slovo 
docházka, což nám evokuje pouze povinnou školní docházku (do ZŠ musí být 
přijato i dítě neočkované). V kontextu školského zákona se vždy mluví o 
předškolním vzdělávání, ne o docházce. Pak by toto ustanovení znamenalo, že 
děti neočkované musí být do MŠ přijaty, což není v souladu se zněním § 34 odst. 5 
školského zákona.  
 
Znění § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: 
 
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě 
právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo 
mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, 
do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Plzeňský kraj Zásadní Zásadní připomínka: 
1. Ke znění ust. § 5, odstavec 6 – znění účinné od 1. 9. 2016 

 
Ve třídě lesní mateřské školy, kde se vzdělává více než 8 dětí, vykonává pracovní 
činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí 
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, 
porodní asistentky, zdravotnického záchranáře,  

Vysvětleno. 
Pozice nepedagogického pracovníka se zavádí nad 
rámec stávajících pozic ve školách, představuje tedy 
novou příležitost pro pracovníky ve školství. Tyto 
pozice budou vhodné pro začínající učitele a 
představují příležitost, aby z nich později přešly na 
pozice pedagogických pracovníků. 
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b) vychovatele9), nebo 
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10). 
 
Vychovatel je pedagogickým pracovníkem. Žádáme proto o úpravu textu. 

Plzeňský kraj Zásadní 1. Ke znění ust. § 5, odstavec 6 – znění účinné od 1. 9. 2020 
 
Ve třídě, kde se vzdělávají pouze děti ve věku dvou až tří let, nebo kde jsou čtyři 
a více těchto dětí, vykonává pracovní činnost další nepedagogický pracovník 
s odbornou způsobilostí 
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, 
porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, 
b) vychovatele9), nebo 
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10). 
 
Vychovatel je pedagogickým pracovníkem. Žádáme proto o úpravu textu. 

Vysvětleno. 
Pozice nepedagogického pracovníka se zavádí nad 
rámec stávajících pozic ve školách, představuje tedy 
novou příležitost pro pracovníky ve školství. Tyto 
pozice budou vhodné pro začínající učitele a 
představují příležitost, aby z nich později přešly na 
pozice pedagogických pracovníků. 

Ústecký kraj Doporučující K bodu 1 
Doporučujeme na konec ust. § 1 odst. 1 nedoplňovat větu „Lesní mateřská škola je 
typem mateřské školy“, ale upravit lesní mateřskou školu uceleně v jednom 
paragrafu. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na obsah a smysl § 1 odst. 1 navrhujeme na tomto místě nedoplňovat 
větu, že „Lesní mateřská škola je typem mateřské školy“, ale přiřadit lesní 
mateřské škole, jako typu školy nový paragraf „1c“ obdobně, jako tomu bylo v 
případě mateřské školy při zdravotnickém zařízení a další změny uvedené v § 1 
odst. 2, § 1 odst. 3, § 1 odst. 8, § 2 odst. 3, resp. § 2 odst. 4 (ve změně účinné od 1. 
9. 2020), § 5 odst. 6, § 5 odst. 7 zařadit pod nový § 1c. V bodě 10 materiálu nově 
vkládaný § 1c doporučujeme vložit jako § 1d. 
Tato připomínka je doporučující. 

Částečně akceptováno. 
Upraveno v novém odstavci v § 1. 

Ústecký kraj Zásadní K bodu 12 - § 2 odst. 6 
Navrhujeme v § 2 odst. 6 větě druhé číslo „5“ nahradit číslem „6“.  
 
Po námi navržené úpravě § 2 odst. 6 zní:¨ 
Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte 
nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty 
první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5 6. 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD6H2DWL)



 

61 
 

 
Odůvodnění: 
Umožňuje-li se za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let, do doby dovršení tří 
let věku dítěte snížit nejvyšší počet dětí ve třídě o 2 děti, pak tímto způsobem je 
možné snížit počet dětí pouze o sudý počet, 2, 4, 6, … 
Tato připomínka je zásadní. 

Zlínský kraj Zásadní Zásadní 
Část čtvrtá – Účinnost - Čl. V – navrhujeme vložit text takto:  
 
„Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení části 
první čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2017, části první čl. I. bodu 
10, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 a ustanovení části první č. I bodů 
12, 18 a 19, části druhé č. III bodů 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. září 
2020.“  
 
 
Odůvodnění: 
Novela školského zákona provedená 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.  
 
V dané novele školského zákona byla stanovena účinnost výše uvedeného § 123 
odst. 2 od 1. září 2017. S ohledem na tuto skutečnost je tedy nutné tuto věc 
zakomponovat i do navrhované vyhlášky tak, aby byla v souladu se zněním 
školského zákona. 

Akceptováno jinak. 
Účinnost posunuta. 

ČMKOS Doporučující 1) § 1c) odst. 2 
Nejasné je použití slova „rozsah“. Z navrženého textu by pak vyplývalo, že ve 
školním řádu pouze zopakuje ustanovení odst. 1 o rozsahu povinného vzdělávání 4 
hodiny denně, což je celkem zbytečné. Ve školním řádu by spíše měl být uveden 
začátek doby vyučování v určeném časovém rozpětí. 

Akceptováno. 
Slovo „rozsah“ vypuštěno. Doplněno odůvodnění. 

ČMKOS Doporučující 2) § 5 odst. 6 
Stanovit jednoznačně, zda jde o třídu, kam je zařazeno více než 8 dětí a přítomnost 
nepedagogického pracovníka je nutná i v případě, kdy se momentálně vzdělává ve 
třídě méně než 8 dětí, a nebo zda je rozhodující momentální počet dětí ve třídě. 

Akceptováno jinak. 
 Jedná se o minimální počet přítomných 8 dětí – 
bude upraveno v textu vyhlášky. 
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ČMKOS Doporučující 3) § 5 odst. 6 
Mezi nepedagogickými pracovníky, kteří mohou vykonávat souběžně pracovní 
činnost, jsou uvedeni i pracovníci s odbornou způsobilostí vychovatele. Pokud 
osoba s touto odbornou způsobilostí bude vykonávat zmíněnou souběžnou 
pracovní činnost ve třídě, půjde zřejmě o pedagogického pracovníka. 
Podmínka odborné způsobilosti by se nemusela omezovat jen na vychovatele, ale 
mohla by být rozšířena na osoby, které mají způsobilost i pro jiné kategorie 
pedagogických pracovníků. 
 
Tato připomínka platí i pro ustanovení § 5 odst. 6, které nabyde účinnosti od 1. 9. 
2020. 

Vysvětleno. 
Podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb. kvalifikaci 
vychovatele splňují i další pedagogičtí pracovníci. 

UZS Doporučující Obecně: 
Právní postavení lesních mateřských škol je v zákoně i vyhlášce nejasné. Není 
zřejmé, kdo je zřizovatelem lesní mateřské školy. Pokud je jejím zřizovatelem jiná 
právnická osoba než je obec nebo kraj, případně fyzická osoba, je podle nás nutno 
ji považovat za soukromou mateřskou školu. Měla by se pak při financování řídit 
ustanoveními pro soukromé školské subjekty. Jinak je její zařazení zcela 
nesystémové a vzbuzuje podezření z klientelizmu a lobingu. 
V síti mateřských škol jsou i další odlišné formy vzdělávání, která mají svá specifika 
a jistě by potřebovaly upravit počty dětí vzhledem ke svému specifickému 
programu (Montessori, Waldorfská MŠ, Step by step apod.) Nikdy v minulosti na 
tato specifika nebyl při financování brán zřetel. Je s podivem, jak snadno získaly 
lesní mateřské školy výhodné počty pracovníků na nízký počet dětí. 
Tento stav považujeme pro děti státních mateřských škol za diskriminující. 

Vysvětleno. 
Zřizovat lesní MŠ mohou všichni podle § 8 
školského zákona. 
 
 
 
 
 
Lesní MŠ jsou definovány § 34 odst. 9 školského 
zákona, je nutné zohlednit, že jejich zázemí není 
stavbou. 

UZS Zásadní K § 1c odst. 2 
Navrhujeme upravit znění: Ředitel mateřské školy stanoví denní časové rozmezí 
podle odstavce 1 a rozsah ve školním řádu. Doporučujeme tuto úpravu, protože 
ponechává prostor pro specifické podmínky mateřských škol.  Doporučujeme dále 
stanovit délku hodiny pro předškolní vzdělávání – např. novým odstavcem v tomto 
paragrafu – délka by měla odpovídat vzdělávání v ostatních druzích škol tj. 45 
minut. 

Částečně akceptováno, upraveno jinak. 
Vzhledem k povinnosti předškolního vzdělání nelze 
takto upravit. Specifické podmínky mateřských škol 
jsou stanoveny s ohledem na možnost začátku 
povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin. V MŠ nejsou 
vyučovací hodiny v rozsahu 45 minut. 

UZS Zásadní K § 2 odst. 2 
Vysvětlení požadavku změny: S ohledem na změny v školském zákoně (zavedení 
povinného předškolního vzdělávání, vzdělávání dvouletých dětí, inkluzi) 
navrhujeme snížení počtu dětí ve třídě max. do 20 dětí. Snížení počtu dětí je v 
souladu s principy RVP PV, který vychází z osobnostní výchovy orientované na dítě. 

Vysvětleno. 
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Snížený počet dětí v mateřských školách by umožnil kvalitní předškolní vzdělávání 
u všech dětí, především u dětí vyžadující speciální individuální přístup (děti jiné 
národnosti, děti cizinců, děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí atd.) 
Návrh upraveného znění § 2 odst. 2: Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 20 
dětí. 

UZS Zásadní K § 5 odst. 6 
"Ve třídě, kde se vzdělávají pouze děti ve věku dvou až tří let, nebo kde jsou čtyři a 
více těchto dětí, vykonává pracovní činnost nepedagogický pracovník s odbornou 
způsobilostí 
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, 
porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, 
b) vychovatele, nebo 
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 
Vysvětlení požadavku změny: 
Pracovní činnost nepedagogického pracovníka s odbornou způsobilostí může 
automaticky vykonávat i učitelka mateřské školy, která např. momentálně je 
nezaměstnaná nebo se může jednat o důchodkyni či začínající učitelku mateřské 
školy, která bude ráda, že alespoň touto cestou získá pedagogickou praxi. 
k bodu b) k 10 poznámce pod čarou doplnit vysvětlení, že tu pracovní činnost 
vychovatele může vykonávat i učitelka mateřské školy 
 
Vychovatel je zde skutečně chápán jako NEPEDAGOGICKÝ pracovník? To znamená, 
např. že má jen 25 dnů dovolené, je placen podle jiné tabulky, nemůže čerpat 
volno k samostudiu ….  Pokud by měl být pedagogickým pracovníkem (viz odkaz na 
zákon o PP) pak by v úvodní větě nemělo být uvedeno, že se ve všech třech 
uvedených případech jedná o nepedagogické pracovníky – tj. vypustit slovo 
nepedagogický - tím by se postupovalo podle zákona o PP, kde je vychovatel brán 
jako pedagog. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Je třeba ponechat upřesnění, že se jedná o 
nepedagogického pracovníka, neboť v případě, že 
by šlo o pedagogického pracovníka, představovalo 
by to náklady na veřejné rozpočty. 

UZS Zásadní ČÁST ČTVRTÁ – ÚČINNOST, Čl. V 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení části 
první čl. I bodu 10, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 a ustanovení části 
první čl. I bodů 12, 18 a 19, části druhé čl. III bodů 2 a 3, která nabývají účinnosti 
dnem 1. září 2020. 
Vysvětlení požadavku změny: 
S ohledem na aktuální situaci, kdy již v některých mateřských školách jsou 
dvouleté děti, by bylo vhodné, aby ustanovení části první čl. I bodů 12, 18 a 19, 

Neakceptováno. 
 K 1. 9. 2016 není důvodné řešit dvouleté, protože 
nenastala žádná změna. 
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části druhé čl. III bodů 2 a 3, nabylo účinnosti dříve než 1. září 2020, nejlépe 1. září 
2016. 
 
Návrh upraveného znění: 
části první čl. I bodů 12, 18 a 19, části druhé čl. III bodů 2 a 3, nabylo účinnosti 
dříve než 1. září 2017. 

ASO Doporučující K případné diskriminaci máme jen malou připomínku, zda by nebylo vhodné 
uvádět u označení ředitel/ka. 

Vysvětleno. 
Jde o označení funkce, nikoliv pohlaví. Obdobným 
způsobem se používá i ve školském zákoně. 

SMS ČR Zásadní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zásadní 

Připomínka k § 1 (7)  - navrhujeme doplnit znění o lesní mateřské školy 
s celodenním provozem:  
V mateřské škole s celodenním provozem nebo v lesní mateřské škole 
s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním 
provozem. 
Odůvodnění: možnost polodenního a internátního režimu se vztáhne i na lesní 
mateřské školy a odstraní se tak dualita, kterou obsahuje navrhované znění, kdy 
v lesní mateřské škole je možný pouze polodenní režim. 
Tato připomínka je zásadní 
 
Připomínka k § 1 (8) navrhujeme vypustit celý bod 8 
Odůvodnění: V návaznosti na změnu znění § 1 (7) a začlenění lesní mateřské školy 
do tohoto bodu je § 1 (8) nadbytečný. 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno, vysvětleno. 
V lesní MŠ je možný celodenní i polodenní provoz. 
Lesní MŠ nemohou být internátní, neboť nemají 
budovu a není tak zřejmé, kde by děti spaly. 

SMS ČR Zásadní Připomínka k § 1a 2: Žádáme vysvětlení významu – „lze zařadit děti různého věku.“ 
Odpovídá pojem „děti různého věku“ vymezení dětí od 0 do 15 let nebo jinému 
věkovému vymezení? 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Podle § 34 odst. 1 školského zákona se v mateřské 
škole vzdělávají děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, 
nejdříve od 2 let. 

SMS ČR Doporučující Připomínka k §2 (ve znění účinnému k 1. 9. 2016)   
Navrhujeme snížit počet dětí u „jediné mateřské školy v obci s jednou třídou“ ze 
současných 13 dětí na 10 dětí. 
Tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno. 
Zřídit třídu lze i při nižším počtu dětí, pokud 
zřizovatel udělí výjimku z nejnižšího počtu dětí 
podle § 23 odst. 4 školského zákona. 

SMO Zásadní Obecně: 
Otázka dostatečné kapacity mateřských škol se sice dotýká převážně velkých měst 
nebo oblastí s velkým rozvojem stavební činnosti, ale existují i výjimky i v jinak 
bezproblémových regionech. Vyhláška neúměrně zatíží obecní rozpočty, protože 
byť je argumentováno dotacemi z národních i evropských zdrojů, v důsledku jde 

Akceptováno. 
Odůvodnění a RIA doplněno o finanční náklady. 
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vždy o soutěž o přidělení dotace, kde vyhrává ten, kdo „umí napsat projektovou 
žádost“ nad tím, kdo podporu opravdu potřebuje urgentně a nezbytně. V mnoha 
případech malých obcí ani nebude existovat reálná možnost přístavby nebo 
výstavby z důvodu chybějících prostor. 
V odůvodnění se dále píše o nákladech 1,3 mld. Kč na nepedagogické pracovníky. 
Pokud však budou lesní mateřské školy zapsány v rejstříku škol – mají pracovníci 
těchto škol nárok na plat od státu, nebo se mýlím? Je počítáno v nákladech 1,3 
mld. i s těmito nároky? 
 
Pokud budou samostatné třídy pro děti ve věku dvou až tří let, kde je v návrhu 
stanoven počet dětí ve třídě v rozmezí minimálně a maximálně, pamatovat, aby již 
tyto počty generovaly plný úvazek. 
Návrh vyhlášky má pro zřizovatele MŠ dopad i do jiných oblastí. Při posouzení 
požární bezpečnosti objektů, jsou často děti mladší 3 let posuzovány ze strany 
Hasičských záchranných sborů jako imobilní a podle toho by měly být upraveny i 
únikové východy a další trasy nebo vstupy do budov. Výrazně se snižuje i čas 
evakuace takto malých dětí. 

SMO Zásadní § 1a odst. 1 
Vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání by bylo vhodné vyčlenit ze 
školného roku období hlavních prázdnin a období vzdělávání. Je třeba novelizovat 
vyhlášku 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, aby bylo zřejmé, že předškolní 
vzdělávání bude probíhat stejně jako na ZŠ a SŠ. Vzhledem k tomu, že zůstal beze 
změny zachován text stávajícího § 3, kde se hovoří o možnostech a podmínkách 
předškolního vzdělávání v případě přerušení nebo omezení provozu v červenci 
a/nebo v srpnu nebo zajištění péče o děti, bylo by vhodné text z tohoto důvodu 
upravit. 

Vysvětleno. 
Z úpravy povinného předškolního vzdělávání v § 34a 
odst. 3 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 
2017 vyplývá, že povinnost předškolního vzdělávání 
není dána ve dnech, které připadají na období 
školních prázdnin v souladu s organizací školního 
roku v základních a středních školách. 

SMO Zásadní § 1a odst. 2 
Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku – MŠ na malých obcích 
to neumožňují, ale ideální by bylo, aby dvouleté děti byly v samostatné třídě a 
předškoláci rovněž, když je pro ně docházka do MŠ povinná. Při současných 
počtech dětí ve třídě MŠ se jinak těžko bude moci učitelka věnovat dostatečně 
souběžně dětem takového věkového rozpětí (2 - 7 let), a to i za předpokladu, že ve 
třídě je navrhován další, nepedagogický pracovník. Nestanovit tedy alespoň např., 
kde to provozní podmínky dovolují - Do jedné třídy MŠ lze zařadit děti ve věku 2 
- 3 let a ve věku 4 roky a starší? 

Neakceptováno. 
Není žádoucí oddělování předškolních dětí. I do MŠ 
na malých obcích lze zařadit děti různého věku. 
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SMO Zásadní § 1c odst. 1    
Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – zdá se 
nám to příliš mnoho, navrhujeme max. 3 hodiny. 
Pokud uvážíme, že i dítě ve věku 6 let může dostat odklad a v 1. třídě se denně učí 
4 hodiny, kdy se předpokládá, že ne všechny děti ve věku 6 let jsou k tomu zralé, 
co teprve o rok mladší děti? Domníváme se, že tak dlouho pozornost neudrží. 
Navíc není stanoveno, kolik minut má ta hodina trvat. Stejně jako na ZŠ?     
 
Pokud rodič zapíše dítě k předškolnímu vzdělávání jen na 4 hodiny denně a MŠ 
nezíská další dítě na zbytek dne, bude pobyt 4 hodinového dítěte posuzován ve 
výkaze o MŠ jako celodenní nebo jen polodenní dítě? Bude mít úprava krajských 
normativů dopad na financování úvazků pedagogických pracovníků? 

Vysvětleno. 
Stanovení délky denní docházky je v souladu 
s provozními a organizačními podmínkami MŠ. 
Znění vyhlášky upřesněno. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Pokud bude dítě přijato pouze na 4 hodiny, bude 
posuzováno jako polodenní. 

SMO Zásadní § 2 odst.1 
Minimální počet dětí průměrně na třídu v případě jediné mateřské školy v obci se 
dvěma a více třídami je 16 dětí ve třídě. 
Z textu nevyplývá, jak bude řešena situace, kdy je rozmezí zapsaných dětí od 25 do 
31. Bude nadále možná výjimka směrem nahoru i dolů v těchto odůvodněných 
případech? 

Vysvětleno. 
Zřídit další třídu lze i při nižším počtu dětí, pokud 
zřizovatel udělí výjimku z nejnižšího počtu dětí 
podle § 23 odst. 4 ŠZ. 

SMO Zásadní § 2 odst.2  
 
Třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí – jen připomínáme, co už roky stále trápí 
pedagogy v MŠ – 24 dětí neznamená na větší MŠ plný úvazek pro učitelku MŠ. 
Například na MŠ, kde jsou 3 třídy, vychází normativ 5,84 učitelky. Bylo by žádoucí, 
když je stanoven max. počet dětí ve třídě, aby byl tento počet dětí také 
zabezpečen platově. 

Vysvětleno. 
Bude zohledněno v reformě financování 
regionálního školství. Nedostatek finančních 
prostředků na platy může škola hradit z úplaty za 
předškolní vzdělávání (§ 123 odst. 1 ŠZ) nebo může 
dofinancovat zřizovatel. 

SMO Zásadní § 2 odst. 4 od 1. 9. 2016   
Dojde-li ke snižování počtů dětí ve třídách z důvodu přítomnosti dětí s podpůrnými 
opatřeními, jak bude toto snížení financováno nebo kompenzováno oproti 
standardnímu naplnění kapacity třídy? Neznáme konkrétní výše krajských 
normativů nebo jiného způsobu financování.   

Neakceptováno. 
Financování dětí s podpůrnými opatřeními nebudou 
financovány z přiděleného normativu, ale přímo na 
základě podpůrných opatření, které jsou finančně 
nastaveny ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

SMO Zásadní § 2 odst. 3 od 1. 9. 2020   
Zřídí-li MŠ s více třídami samostatnou třídu pro mladší děti, bude mít zapsáno 12 – 
16 dětí. Jak budou tyto mladší děti financovány? Může nastat opět problém ve 
financování úvazků pedagogických pracovníků oproti běžným třídám s 24 dětmi.  
Navrhujeme také snížit minimální počet dětí na 8 nebo nanejvýš na 10.  
Může se stát, že do vícetřídní mateřské školy se nepřihlásí požadovaný minimální 

Vysvětleno. 
Bude zohledněno až po roce 2020. 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD6H2DWL)



 

67 
 

navrhovaný počet 12 dětí, proto děti mladší tří let budou začleněny do kolektivu 
starších dětí. Ne všechny děti před třetím rokem věku jsou připraveny na 
samostatné působení v kolektivu. Samostatné třídy z různých výzkumů apod., jsou 
pro tuto věkovou kategorii vhodnější. Děti mladší tří let mají v tomto případně 
možnost se určitým způsobem připravit na další působení v mateřské škole. Dále 
tímto návrhem se vytváří lepší manévrovací prostor pro ředitele mateřských škol a 
i to má vliv na kapacitu mateřské školy, nemusí se případně snižovat počet ve 
věkově smíšených třídách. I z historie toto potvrzuje dřívější zkušenost, jesle – 
mateřská škola. 
Pro zařazování dvouletých dětí do mateřské školy je nutné zajistit potřebné 
podmínky pro jejich vzdělávání a socializaci. I v tomto jsou samostatné třídy 
v mateřské škole vhodnější. 

SMO Zásadní § 2 odst.6  
Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte 
nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty 
první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5. 
Navrhujeme – „nejvýše o 6“. Lichý počet zde nedává smysl, dvouleté dítě je při 
zápise dvouleté dítě a to zda je mezi nimi rozdíl ve vyspělosti se na rozdíl od dětí 
s přiznanými podpůrnými opatřeními (tedy předem známými omezeními)zjistí až 
po začátku školního roku. 

Akceptováno. 

SMO Zásadní § 5 odst. 1,2   
Tím, že došlo k zúžení pojmu pedagogický pracovník (dle zákona č.563/2004 Sb., 
jde o učitele, vychovatele, speciálního pedagoga, psychologa, pedagoga volného 
času, asistenta pedagoga…) jen na učitel mateřské školy, dochází k zásadnímu 
zúžení počtu osob, které mohou přebírat a předávat děti zákonným zástupcům a 
současně i dohlížet na bezpečnost dětí mimo MŠ. U malých MŠ s nízkým počtem 
zaměstnanců nebude možné tuto podmínku často dodržet nebo bude komplikovat 
organizaci chodu MŠ.   
Pokud mohou dle odst. 5 návrhu vyhlášky jiní pedagogičtí pracovníci zajišťovat 
vzdělávání dětí na zotavovacích pobytech a výletech, proč tuto kompetenci ztrácí v 
odst. 2 návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno. 
Je třeba jasně definovat, který pedagogický 
pracovník vykonává přímou pedagogickou činnosti 
v mateřské škole. 

SMO Zásadní Čl.II. Přechodné ustanovení: 
Termíny platnosti novely na počty žáků s možným odkladem od 01.09.2017 jsou 
nereálné pro mnoho obcí. MŠMT uvádí v informacích pro mateřské školy, že 
ředitele škol v případě nevyhovujících nebo nedostačujících prostor kontaktují 
zřizovatele, zváží možnost podpory stavebních úprav z prostředků Integrovaného 

Vysvětleno. 
Zařazování dětí se SVP s podpůrnými opatřeními je 
účinné od 1. 9. 2016, takže další odklad není možný. 
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regionálního operačního programu (IROP) nebo rozvojového programu MŠMT.  
Požadujeme posunout o rok platnost dodržování počtu dětí ve třídách tak, aby 
zřizovatele mateřských škol mohli vytvořit alespoň některé potřebné podmínky. 

ÚVČR – OKOM  Bez připomínek.  
MF  Bez připomínek.  
MMR  Bez připomínek.  
MZd  Bez připomínek.  
MZe  Bez připomínek.  
MZV  Bez připomínek.  
ÚOOÚ  Bez připomínek.  
Karlovarský kraj  Bez připomínek.  
Středočeský kraj  Bez připomínek.  
SPČR  Bez připomínek.  
HK  Bez připomínek.  
    
APV Zásadní Zásadní připomínka č. 1 

Právní postavení lesních mateřských škol je v zákoně i vyhlášce nejasné.  
Není zřejmé, kdo je zřizovatelem lesní mateřské školy. Pokud je jejím zřizovatelem 
jiná právnická osoba než je obec nebo kraj, případně fyzická osoba, je podle nás 
nutno ji považovat za soukromou mateřskou školu. Měla by se pak při financování 
řídit ustanoveními pro soukromé školské subjekty. Jinak je její zařazení zcela 
nesystémové a vzbuzuje podezření z klientelizmu a lobingu. 
V síti mateřských škol jsou i další odlišné formy vzdělávání, která mají svá specifika 
a jistě by potřebovaly upravit počty dětí vzhledem ke svému specifickému 
programu (Montessori, Waldorfská MŠ, Step by step a pod.) Nikdy v minulosti na 
tato specifika nebyl při financování brán zřetel. Je s podivem, jak snadno získaly 
lesní mateřské školy výhodné počty pracovníků na nízký počet dětí. 
Tento stav považujeme pro děti státních mateřských škol za diskriminující. 

Vysvětleno. 
Zřizovat lesní MŠ mohou všichni podle § 8 
školského zákona. 
 
 
 
 
 
Lesní MŠ jsou definovány školského zákona, je 
nutné zohlednit, že jejich zázemí není stavbou. 

APV Doporučující § 2 odst. 2 
Vysvětlení požadavku změny 
S ohledem na změny v školském zákoně (zavedení povinného předškolního 
vzdělávání, vzdělávání dvouletých dětí, inkluzi) navrhujeme snížení počtu dětí ve 
třídě max. do 20 dětí. Snížení počtu dětí je v souladu s principy RVP PV, který 
vychází z osobnostní výchovy orientované na dítě. Snížený počet dětí v mateřských 
školách by umožnil kvalitní předškolní vzdělávání u všech dětí, především u dětí 
vyžadující speciální individuální přístup (děti jiné národnosti, děti cizinců, děti ze 

Vysvětleno. 
Plošné snížení počtu dětí na třídě v MŠ by mělo 
velký finanční dopad na veřejné rozpočty. 
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sociokulturně znevýhodněného prostředí atd.) 
Návrh upraveného znění § 2 odst. 2  
Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 20 dětí. 

APV Doporučující "Ve třídě, kde se vzdělávají pouze děti ve věku dvou až tří let, nebo kde jsou čtyři a 
více těchto dětí, vykonává pracovní činnost nepedagogický pracovník s odbornou 
způsobilostí 
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, 
porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, 
b) vychovatele, nebo 
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 
Vysvětlení požadavku změny 
Pracovní činnost nepedagogického pracovníka s odbornou způsobilostí může 
automaticky vykonávat i učitelka mateřské školy, která např. momentálně je 
nezaměstnaná nebo se může jednat o důchodkyni či začínající učitelku mateřské 
školy, která bude ráda, že alespoň touto cestou získá pedagogickou praxi. 
k bodu b) k 10 poznámce pod čarou doplnit vysvětlení, že tu pracovní činnost 
vychovatele může vykonávat i učitelka mateřské školy  
ÚČINNOST 
Čl. V 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení části 
první čl. I bodu 10, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 a ustanovení části 
první čl. I bodů 12, 18 a 19, části druhé čl. III bodů 2 a 3, která nabývají účinnosti 
dnem 1. září 2020. 
Vysvětlení požadavku změny 
S ohledem na aktuální situaci, kdy již v některých mateřských školách jsou 
dvouleté děti, by bylo vhodné, aby ustanovení části první čl. I bodů 12, 18 a 19, 
části druhé čl. III bodů 2 a 3, nabylo účinnosti dříve než 1. září 2020, nejlépe 1. září 
2016. 
Návrh upraveného znění 
části první čl. I bodů 12, 18 a 19, části druhé čl. III bodů 2 a 3, nabylo účinnosti 
dříve než 1. září 2017. 

Akceptováno. 
Pracovní pozice učitele MŠ bude doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
 K 1. 9. 2016 není důvodné řešit dvouleté, protože 
nenastala žádná změna. 

ČMOS PŠ Doporučující § 1c odst. 2 
Nejasné použití slova „rozsah“. Z navrženého textu by pak vyplývalo, že ve školním 
řádu pouze zopakuje ustanovení odst. 1 o rozsahu povinného vzdělávání 4 hodiny 
denně, což je celkem zbytečné. Ve školním řádu by spíše měl být uveden začátek 
doby vyučování v určeném časovém rozpětí. 

Akceptováno. 
Slovo „rozsah“ vypuštěno. Doplněno odůvodnění. 
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ČMOS PŠ  Zásadní § 2 – účinnost od 1. 9. 2016 
Doplnit o ustanovení umožňující snižovat nejvyšší počet dětí ve třídě za každé ve 
třídě zařazené dítě mladší tří let (obdobně jako ustanovení § 2 odst. 6, účinné od 
1. 9. 2020) 

Neakceptováno, připomínkové místo na 
připomínce netrvá. 
K 1. 9. 2016 není důvodné řešit dvouleté, protože 
nenastala žádná změna. 
 
 

ČMOS PŠ Doporučující § 2 odst. 3 – účinnost od 1. 9. 2016 
Minimální počet dětí ve třídě lesní mateřské školy stanovit na 15. Byly by tak 
vytvořeny srovnatelnější poměry vzhledem k „běžným“ mateřským školám. 

Akceptováno. 

ČMOS PŠ Doporučující §2 odst. 6 účinnost od 1. 9. 2020 
V poslední větě nahradit číslo 5 číslem 6. 

Akceptováno. 

ČMOS PŠ Doporučující § 5 odst. 6 
Stanovit jednoznačně, zda jde o třídu, kam je zařazeno více než 8 dětí a přítomnost 
nepedagogického pracovníka je nutná v případě, kdy se momentálně vzdělává ve 
třídě méně než 8 dětí, nebo zda je rozhodující momentální počet dětí ve třídě. 

Akceptováno. 
Jedná se o minimální počet přítomných 8 dětí – 
bude upraveno v textu vyhlášky. 

ČMOS PŠ Doporučující § 5 odst. 6 
Mezi nepedagogickými pracovníky, kteří mohou vykonávat souběžně pracovní 
činnost, jsou uvedeni i pracovníci s odbornou způsobilostí vychovatele. Pokud 
osoba s touto odbornou způsobilostí bude vykonávat zmíněnou souběžnou 
pracovní činnost ve třídě, půjde zřejmě o pedagogického pracovníka. Podmínka 
odborné způsobilosti by se nemusela omezovat jen na vychovatele, ale mohla by 
být rozšířena na osoby, které mají způsobilost i pro jiné kategorie pedagogických 
pracovníků. 

Vysvětleno. 
Podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb. kvalifikaci 
vychovatele splňují i další pedag. pracovníci. 
Doplnění učitel MŠ. 
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