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IV. 
 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 
1. Důvod předložení a cíle 
Novelizace vyhlášky má za cíl promítnout nutné změny vyplývající ze 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“).  
 
1.1 Název 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
1.2 Definice problému 
Novela školského zákona přináší s účinností od 1. září 2016 a od roku 2017 řadu změn. V oblasti 
zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání a zařazením lesních mateřských škol 
do rejstříku škol a školských zařízení významným způsobem změní přístup ke vzdělávání dětí 
předškolního věku. Zákon nabude účinnosti dne 1. 9. 2016, některá ustanovení později. 
 
Nová úprava § 34 a 35 školského zákona představuje zásadní posun v poskytování předškolního 
vzdělávání. Novela školského zákona v § 34 odst. 1 zpřesňuje věk dětí pro možnost účasti 
na předškolním vzdělávání, nově bude možná nejdříve od dvou let. Dále zakotvuje v § 34 odst. 2 pro 
děti v posledním roce předškolního vzdělávání povinné předškolní vzdělávání. 
 
Na novelu školského zákona proto navazuje prováděcí předpis - vyhláška č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem úpravy v této vyhlášce jsou 
pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku v mateřské škole, zejména pak pravidla organizace a 
provozu.  
  
V souvislosti s těmito legislativními opatřeními vyvstává potřeba novelizace této vyhlášky, která je 
v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s odkazem na § 35 odst. 2 školského zákona, kde 
je zákonné zmocnění pro zpřesnění pravidel organizace a provozu a rozsahu povinného předškolního 
vzdělávání.  

Dále se v součinnosti se zástupci profesních asociací upravují počty dětí ve třídě mateřské školy 
v případě, jsou-li zařazeny děti mladší tří let.   

Nově je také nezbytné specifikovat činnost pedagogického pracovníka v mateřské škole, kde 
je upřesněno, že výkon činnosti učitele mateřské školy je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Platné znění vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
nerespektuje změny dané novelou školského zákona, tj. zejména změny týkající se zavedení 
povinného předškolního vzdělávání, zařazení lesních mateřských škol do školského rejstříku a s tím se 
pojící stanovení počtů dětí a pedagogických a nepedagogických pracovníků ve třídách. Rovněž nejsou 
stanovena pravidla pro počty dětí ve třídě v případě, že do tříd jsou zařazeny děti mladší 3 let. 
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1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Hlavní dotčené skupiny: 

• děti předškolního věku, 
• zákonní zástupci dětí, 
• mateřské školy a lesní mateřské školy, 
• kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, 
• školy zřizované církví a náboženskými společnostmi, 
• soukromé školy, 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
• Národní institut pro další vzdělávání, 
• Národní ústav pro vzdělávání, 
• Česká školní inspekce. 

 
1.5. Popis cílového stavu 
Cílem je úprava prováděcího právního předpisu v rámci právního řádu tak, aby byl uveden 
do vzájemného souladu s novelou školského zákona, kterou se zavádí povinné předškolní vzdělávání 
a zařazení lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení. Zpřesnění těchto pravidel 
pozitivně ovlivní kvalitu poskytovaného předškolního vzdělávání. Zpřesnění pravidel stanovením 
rozsahu předškolního vzdělávání je prováděno na základě zmocnění v § 35 odst. 2 školského zákona. 
Cílem tedy je upravit a zpřesnit pravidla pro povinné předškolní vzdělávání a nově nastavit pravidla 
pro lesní mateřské školy.  

 
1.6 Zhodnocení rizika 
Neřešení výše definovaných okruhů problémů může vést k následujícím nežádoucím důsledkům: 

1. Přetrvávající nejednotnost a nesoulad s novou zákonnou úpravou v oblasti poskytování 
předškolního vzdělávání.  

2. Nezohlednění specifik provozu mateřských škol v rámci právního řádu.  
3. Nejasnost postavení lesních mateřských škol nově zařazovaných do rejstříku škol a školských 

zařízení. 
 
 

2. Návrh variant řešení 
Varianty legislativního řešení jsou popsány v hlavních obsahových oblastech, jejichž úpravu je nutné 
vzhledem k výše definovanému problému zvažovat: 
 
 

• Úprava rozsahu povinného předškolního vzdělávání 
 
Varianta nulová 
Nulová varianta nepřichází v úvahu, neboť § 34a odst. 3 školského zákona ve znění od 1. 1. 2017 
stanoví, že povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, 
a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Zásah je tedy nutný. Z toho důvodu tato 
varianta není dále rozpracovávána. 
 
Varianta 1 
V první variantě se navrhuje upravit rozsah povinného předškolního vzdělávání takovým způsobem, 
že by děti navštěvovaly mateřskou školu v celodenním provozu, tedy více než 6,5 hodiny denní 
docházky. Nebyla by stanovena počáteční doba docházky, děti by tedy mohly plnit povinnost i 
v odpoledních hodinách. 
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Varianta 2 
V druhé variantě se navrhuje upravit rozsah povinného předškolního vzdělávání na čtyři hodiny 
pravidelné denní docházky bez stanovení začátku této doby. Děti by tedy mohly plnit povinnost 
i v odpoledních hodinách. 
 
Varianta 3 
Ve třetí variantě se navrhuje upravit rozsahu povinného předškolního vzdělávání na čtyři hodiny 
pravidelné denní docházky se stanovením začátku této doby ředitelem mateřské školy, a to mezi 
sedmou a devátou hodinou. 
 
 

• Minimální počty dětí vzhledem k naplňování vzdělávacích potřeb v lesní mateřské škole 
 
Varianta nulová 
Zachování stávající úpravy vyhlášky č. 14/2005 Sb. v nezměněné podobě. Na lesní mateřské školy by 
se vztahovaly stejné minimální počty dětí jako na běžné mateřské školy.  
 
Varianta 1 
Stanovení minimálního počtu dětí pro třídu lesní mateřské školy stejným způsobem, jako v běžné 
mateřské škole s více třídami, která není jediná v obci, tedy na 18 dětí. 
 
Varianta 2 
Stanovení minimálního počtu dětí ve třídě lesní mateřské školy na 12 dětí. 
 
 

• Zajištění zaměstnanců v lesní mateřské škole 
 
Varianta nulová 
Zachování stávající úpravy vyhlášky č. 14/2005 Sb. v nezměněné podobě. V lesní mateřské škole by 
tedy pracovní činnost vykonával jeden učitel mateřské školy. 
 
Varianta 1 
Ve třídě lesní mateřské školy se touto variantou stanovují k zajištění dohledu nad dětmi po dobu 
jejich pobytu souběžně dva učitelé mateřské školy. 
 
Varianta 2 
Ve třídě lesní mateřské školy se touto variantou navrhuje k zajištění dohledu nad dětmi po dobu 
jejich pobytu souběžně výkon činnosti jednoho učitele mateřské školy a dále jednoho 
nepedagogického pracovníka. Nově se stanovuje i požadovaná kvalifikace, kterou nepedagogický 
pracovník musí splňovat. 
 
 
 
 

• Zařazování dvouletých dětí do mateřské školy 
 
Varianta nulová 
Zachování stávající úpravy vyhlášky č. 14/2005 Sb. v nezměněné podobě. Nadále by se vytvářely velké 
věkově různorodé skupiny. 
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Varianta 1 
Navrhuje se vytváření pouze samostatných tříd pro děti od dvou do tří let s maximálním počtem dětí 
v jedné třídě na 18 zapsaných. 
 
Varianta 2 
Zde se stanovuje minimální a maximální počet dětí v samostatné třídě pro děti od dvou let věku. 
Minimální hranice se stanovuje na 12 dětí, maximální do 16 dětí tohoto věku ve třídě. Do třídy 
mateřské školy však lze zařazovat děti různého věku, proto tato varianta umožňuje při nižším počtu 
tříd nebo zapsaných dvouletých dětech možnost jejich začlenění do třídy se staršími dětmi. 
V takovém případě bude povinností školy snížit počet dětí ve třídě o dvě děti za každé dítě mladší tří 
let, a to z maximálního možného počtu, který je stanoven na 24.  
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
  
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
V navrhovaných oblastech úpravy lze varianty porovnat na základě následujících přínosů a nákladů: 
 

• Úprava rozsahu povinného předškolního vzdělávání 
a) Počet hodin povinného předškolního vzdělávání 
b) Překážka pro mateřské školy 

 
• Nejnižší počty dětí ve třídě lesní mateřské škole 
a) Naplňování vzdělávacích potřeb dětí v lesní mateřské škole 
b) Překážka pro lesní mateřské školy 

 
• Zajištění zaměstnanců v lesní mateřské škole 
a) Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v lesních mateřských školách  
b) Nedostatek kvalifikovaných učitelů mateřské školy 
c) Finanční náročnost 

 
• Zařazování dvouletých dětí do mateřské školy 
a) Naplňování vzdělávacích potřeb dětí od dvou let 
b) Překážka pro mateřské školy 
c) Finanční náročnost 

 
 
 
3.2 Náklady 
Počet hodin povinného předškolního vzdělávání 
Toto kritérium hodnotí rozsah předškolního vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání 
povinné, ve srovnání s rozsahem vzdělávání dětí v 1. třídě základní školy. 
 
Překážka pro mateřské školy / lesní mateřské školy 
Toto kritérium hodnotí, do jaké míry je navrhovanou právní úpravou negativně zasažena možnost 
činnosti, případně zřizování mateřských škol, resp. lesních mateřských škol. 
 
Nedostatek kvalifikovaných učitelů mateřské školy 
Toto kritérium hodnotí variantu s ohledem na nedostatek kvalifikovaných učitelů mateřských škol na 
trhu práce. 
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Finanční náročnost 
Na základě tohoto kritéria je hodnocen dopad variant na veřejné rozpočty a na další dotčené 
subjekty. V souvislosti se vznikem lesních mateřských škol zapsaných v rejstříku škol a školských 
zařízení je předpokládaná finanční náročnost cca 108 mil. ročně. Zároveň je třeba upozornit, že velká 
část dětí zapsaných v lesních mateřských školách bude využívat i běžné mateřské školy. Tím dojde ke 
dvojímu normativnímu financování nákladů na dítě.  
 
3.3 Přínosy 
Naplňování vzdělávacích potřeb dětí v mateřské škole / lesní mateřské škole 
Vzhledem k důrazu na nejlepší zájem dítěte a s ohledem na mezinárodní závazky České republiky 
vyplývající např. z Úmluvy o právech dítěte je jako žádoucí naplňování vzdělávacích potřeb dětí při 
pobytu v mateřské škole, resp. lesní mateřské škole. 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 
• Úprava rozsahu povinného předškolního vzdělávání 

 
Varianta 1 
Za nevýhodu lze označit chybějící omezení počtu hodin povinného předškolní vzdělávání, které by 
tedy bylo delší než rozsah vzdělávání v 1. třídě základní školy, což se jeví jako nepřiměřené. 
Další nevýhodou je skutečnost, že děti plnící povinný poslední rok předškolního vzdělávání by jej 
mohly plnit i v odpoledních hodinách, čímž by narušovaly provoz pro mladší děti, které v danou 
chvíli odpočívají na lůžku. Tato varianta by narušovala kontinuitu předškolního vzdělávání a 
způsobila by překážku pro činnost mateřských škol. 
 
Varianta 2 
Přínosem této varianty je stanovení rozsahu povinného předškolního vzdělávání podobně jako 
v 1. třídě základní školy. 
Přetrvává však nevýhoda, že děti plnící povinný poslední rok předškolního vzdělávání by jej mohly 
plnit i v odpoledních hodinách, čímž by narušovaly provoz pro mladší děti, které v danou chvíli 
odpočívají na lůžku. Tato varianta by narušovala kontinuitu předškolního vzdělávání a způsobila by 
překážku pro činnost mateřských škol. 
 
Varianta 3 
Přínosem této varianty je stanovení rozsahu povinného předškolního vzdělávání podobně jako 
v 1. třídě základní školy. 
Dalším přínosem je omezení začátku mezi 7. a 9. hodinou, nedojde tedy k situaci, že děti plnící 
povinný poslední rok předškolního vzdělávání by jej mohly plnit i v odpoledních hodinách. Nebude 
narušován provoz pro mladší děti, které v danou chvíli odpočívají na lůžku, nedojde k narušení 
kontinuity předškolního vzdělávání ani ke vzniku překážky pro činnost mateřských škol. 
Zároveň se řediteli mateřské školy ponechává volnost k určení přesného času začátku podle místních 
podmínek. 
 
Varianty nemají přímé finanční dopady. Ty byly vyjádřeny v odůvodnění novely školského zákona. 

 
• Nejnižší počty dětí ve třídách lesní mateřské školy 

Varianta nulová 
Tato varianta nezohledňuje specifika činnosti lesních mateřských škol, pro které je příznačný nižší 
počet dětí ve třídě, a to s ohledem na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v lesních 
mateřských školách. Naplňování vzdělávacích potřeb dětí v lesní mateřské škole by bylo ztíženo. 
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Varianta by znamenala obtížnou překážku pro činnost lesních mateřských škol. 
 
Varianta 1 
Tato varianta nezohledňuje specifika činnosti lesních mateřských škol, pro které je příznačný nižší 
počet dětí ve třídě, a to s ohledem na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v lesních 
mateřských školách. Naplňování vzdělávacích potřeb dětí v lesní mateřské škole by bylo velmi 
ztíženo. Varianta navíc oproti třídám běžných mateřských škol neupravuje odlišné počty a stanoví 
pouze jeden nejnižší počet. Varianta by znamenala obtížnou překážku pro činnost lesních 
mateřských škol. 
 
Varianta 2 
Tato varianta zohledňuje specifika činnosti lesních mateřských škol, pro které je příznačný nižší 
počet dětí ve třídě, a to s ohledem na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v lesních 
mateřských školách. Vzhledem k tomu, že třídy lesních mateřských škol se obvykle naplňují do počtu 
nejvýše 16 dětí, jeví se jako vhodné pro tyto snížit nejnižší počet dětí. Tato varianta je z hlediska 
naplňování vzdělávacích potřeb dětí v lesní mateřské školy vyhovující. Varianta nepředstavuje 
překážku pro činnost lesních mateřských škol. 
 
S ohledem na specifika činnosti lesních mateřských škol lze při vyšším počtu dětí ve třídě očekávat 
vyšší počet pracovníků, nelze tedy uvažovat o finančních dopadech variant. 
 

• Zajištění zaměstnanců v lesní mateřské škole 
 
Varianta nulová 
Tato varianta nezohledňuje specifika činnosti lesních mateřských škol. S ohledem na zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v lesních mateřských školách se výkon činnosti pouze jednoho 
učitele mateřské školy jeví jako nedostatečný. Nedostatek kvalifikovaných učitelů mateřské školy ani 
finanční náročnost v této variantě nepředstavuje překážku. 
 
Varianta 1 
Z hlediska zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v lesních mateřských školách je tato varianta 
vyhovující, avšak vzhledem k finanční náročnosti je velmi nákladná. Další nevýhodou této varianty je 
nedostatek kvalifikovaných učitelů mateřské školy, což by znamenalo obtížnou překážku pro činnost 
lesních mateřských škol. 
 
Varianta 2 
Z hlediska zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v lesních mateřských školách je tato varianta 
vyhovující. Možnost výkonu činnosti nepedagogickým pracovníkem představuje nižší finanční 
náročnost oproti učiteli mateřské školy. Zároveň zde není překážka nedostatku kvalifikovaných 
učitelů mateřské školy. 
 
 

• Zařazování dvouletých dětí do mateřské školy 
 
Varianta nulová 
V souvislosti s nedostatkem zařízení pro děti mladší tří let se výrazně zvýšil počet přijímaných dětí již 
od dvou let do mateřské školy, avšak za stávajících podmínek. Tato varianta nezohledňuje specifika 
potřeb dětí ve věku dvou až tří let. Pro kvalitní poskytování výchovy a vzdělávání těmto dětem je 
nevhodné vytvářet velké věkové skupiny, jak se děje doposud. Přínosem této varianty by byla pouze 
nízká finanční náročnost. 
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Varianta 1 
Tato varianta není vhodná, neboť kolem 50 % mateřských škol je jednotřídních nebo dvoutřídních. 
V těchto mateřských školách by tato varianta znamenala, že zřízením takové třídy by mateřská škola 
nemohla poskytovat vzdělávání dětem ve věku tří až šesti let, případně mohla jen omezeně. Zároveň 
by varianta představovala značnou finanční náročnost. 
 
Varianta 2 
Tato varianta zohledňuje specifika vzdělávání dětí mladších tří let, když se snižuje nejvyšší počet dětí 
ve třídě, kde se tyto vzdělávají, zároveň však nepředstavuje překážku pro malotřídní mateřské školy, 
neboť nevylučuje vzdělávání dvouletých dětí i ve třídě se staršími dětmi. Oproti dosavadnímu stavu 
je tato varianta pouze mírně finančně náročnější. Varianta zároveň vychází z doporučujícího 
materiálu Národního ústavu pro vzdělávání, který byl pro MŠMT zpracován. 
Finanční náklady vzniknou v případě zařazování dětí od dvou let od r. 2020 v důsledku snižování 
počtu dětí na třídě a zajištění dalšího nepedagogického pracovníka. Odhad je 3 952 923 905 Kč.  
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
Následující tabulky jsou přehledem vyhodnocení nákladů a přínosů variant, které bylo zpracováno 
v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, ale 
zpřehlednit vyhodnocení variant. Varianty jsou seřazeny podle vhodnosti číslicemi od nejlepší (číslo 
1) po nejhorší (číslo 3). Čím nižší je výsledný součet dosažených bodů, o tím vhodnější řešení daného 
problematického okruhu se jedná. 
 

• Úprava zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání 
 

 Počet hodin 
povinného 

předškolního 
vzdělávání 

Překážka pro 
mateřské školy 

 

Varianta 1 3 3 

Varianta 2 1 3 

Varianta 3 1 1 

 
Jako nejvhodnější byla pro realizaci vybrána varianta 3. 
 
 
 

• Nejnižší počty dětí ve třídách lesní mateřské školy 

 
 Naplňování 

vzdělávacích potřeb 
dětí v lesní mateřské 

škole  

Překážka pro lesní 
mateřské školy 

 

Varianta 0 2 2 

Varianta 1 3 3 

Varianta 2 1 1 
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Jako nejvhodnější byla k realizaci vybrána varianta 2. 

• Zajištění zaměstnanců v lesní mateřské škole 

 
 Zajišťování 

bezpečnosti a 
ochrany zdraví dětí 

v lesních mateřských 
školách  

Nedostatek 
kvalifikovaných 

učitelů mateřské 
školy 

 

Finanční náročnost 
 

Varianta 0 3 1 1 

Varianta 1 1 3 3 

Varianta 2 1 1 
 

2 
 

 
Jako nejvhodnější byla k realizaci vybrána varianta 2. 
 
 

• Zařazování dvouletých dětí do mateřské školy 
 

 Naplňování 
vzdělávacích potřeb 

dětí od dvou let  

Překážka pro 
mateřské školy 

 

Finanční náročnost 
 

Varianta 0 3 1 1 
 

Varianta 1 1 3 3 

Varianta 2 1 1 
 

2 
 

 
Jako nejvhodnější byla k realizaci vybrána varianta 2. 
 
5. Implementace doporučení varianty a vynucování 
V rámci doporučené varianty bude upravena vyhláška č. 14/2005 Sb. a uvedena do souladu s 
novelou školského zákona, která zavádí povinné předškolní vzdělávání a možnost zařazení lesních 
mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení. Zavedení do praxe vyžaduje metodickou 
podporu MŠMT, Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání 
směrem k mateřským školám, lesním mateřským školám a přípravným třídám základních škol. 

Vynucování budou zajišťovat na úrovni škol kontrolní mechanismy. 
 

Spolupráci s dalšími dotčenými resorty a subjekty bude zajišťovat MŠMT formou pracovních skupin. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace  
Vedle výstupů inspekční činnosti (mj. výroční zprávy ČŠI) a statistik bude ministerstvo sledovat 
působení nové úpravy v praxi přímou komunikací se školami, krajskými úřady, školskými asociacemi 
a dalšími odbornými institucemi (pracovní setkání se pořádají několikrát během roku). 
Jako indikátory, jejichž prostřednictvím lze měřit účinnost regulace, lze vybrat:  
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- Procento dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání. 
- Procento dětí zapsaných do lesních mateřských škol zařazených do rejstříku škol a školských 

zařízení. 
 
7. Zdroje dat:  
Při zpracování vyhlášky vycházel předkladatel z vlastních dat i analýz zpracovaných externími 
zpracovateli. Základními dokumenty, z nichž návrh vychází, byly tyto: 
 

• Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (MŠMT). 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020 

(MŠMT). 
• Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 - 2018 (MŠMT). 
• MŠMT – Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele 

(http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp), účetní data. 
• Výstup projektu z OP VK CZ.1.07/1.2.00/43.0009 Společnosti Tady a teď o.p.s. s názvem 

„Kudy vede cesta“.  
• Statistické zpracování podkladů k navýšení mezd ve školách, leden 2016, NÚV. 

 
8. Konzultace 
Při přípravě návrhu novely vyhlášky probíhaly konzultace s dotčenými subjekty, které jsou 
zastoupeny v poradním sboru pro předškolní vzdělávání (Asociace předškolní výchovy, Společnost 
pro předškolní výchovu, Český výbor OMEP, zástupci pedagogických škol a fakult, ČŠI a odborů). 
Poradní sbor se podílel na přípravě první verze novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. Jako zásadní změny, 
které v rámci poradního sboru byly navrženy, bylo snížení počtu dětí ve třídách mateřské školy na 22 
dětí, a snižování počtu dětí ve třídě v případě přijetí dítěte mladšího tří let o dvě děti s max. počtem 
3 dětí v jedné třídě. Předškolní asociace i odbory byly připomínkovým místem k novele vyhlášky.  

 
9. Kontakt na zpracovatele RIA 
Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová, odd. 210 
Mgr. Jan Fiala, odd. 610 
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