
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 

ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dne 

2. listopadu 2017, s termínem dodání stanovisek do 9. listopadu 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

MF V materiálu je uvedeno, že za rok 2018 lze očekávat úspory 

ve výši cca 1,083 mld. Kč. 

Není zřejmé, zda se jedná o předpokládané úspory v rámci 

navrženého limitu výdajů kapitoly na rok 2018, nebo 

MŠMT předpokládá, že o tuto částku budou sníženy 

případné požadavky na navýšení rozpočtu.  

Vysvětlení: 

Vyčíslená úspora není z limitů kapitoly MŠMT pro rok 2018, ale je snížen 

deficit kapitoly, který v ní v současném návrhu rozpočtu je, tj. že budou 

sníženy případné požadavky na navýšení rozpočtu 2018.  

MPSV Obecně 

Cílem návrhu vyhlášky je zajistit efektivní nakládání 

s finančními prostředky ze státního rozpočtu na využívání 

personálního podpůrného opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, konkrétně na využívání asistentů 

pedagoga, dále tlumočníků českého znakového jazyka nebo 

přepisovatelů pro neslyšící. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy vyhodnotilo na základě analýzy společného 

vzdělávání provedené po jednom roce implementace, 

že v řadě případů není zajištěna účelnost pozice asistenta 

pedagoga ve škole, neboť nejsou využity všechny finanční 

prostředky na toto podpůrné opatření. Jako pozitivní dopad 

návrhu je uvedena výrazná úspora financí vynakládaných 

na toto podpůrné opatření ze státního rozpočtu. Zcela však 

chybí vyhodnocení možných dopadů právní úpravy 

v oblasti lidských zdrojů, tj. v oblasti personálního 

Vysvětleno a upraveno jinak.  

Je třeba předně poukázat na to, že již stávající znění vyhlášky MŠMT 

a jemu podřízené organizace vykládají tím způsobem, že školské 

poradenské zařízení při vydávání doporučení vychází z toho, že v úvazku 

asistenta pedagoga podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. je zahrnuta pouze přímá 

činnost. V tomto duchu vydalo stanovisko jak NÚV, tak MŠMT. 

Toto stanovisko vychází ze skutečnosti, že je třeba rozlišovat 

pracovněprávní hledisko a hledisko konstruování podpůrného opatření pro 

konkrétního beneficienta, resp. způsob výpočtu částky normativního 

financování. 

Platí, že je na řediteli školy, aby z pracovněprávního hlediska určil 

parametry pracovního úvazku. U veřejných škol pak plně v souladu 

s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., a to v rámci stanoveného rozpětí 20 – 40 

hodin přímé pedagogické činnosti.   

Nastavení tohoto podpůrného opatření ve vztahu k dítěti/žákovi/studentovi 

a jeho normovaná finanční náročnost však dosud počítá pouze s přímou 
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zabezpečení pozic asistentů pedagoga.  

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uvádí konkrétní výraznou 

úsporu finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 

1,083 mld. Kč, lze předpokládat, že navrhovaná změna 

přinese razantní změny v organizaci činnosti a v celkovém 

postavení asistentů pedagoga na školách. Rychlá změna, 

která by měla nabýt účinnosti už od 1. ledna 2018, by mohla 

způsobit výraznou destabilizaci personálního obsazení 

těchto pozic, která bude mít příčinu v nestabilním mzdovém 

ohodnocení asistentů a v celkové změně organizace jejich 

práce (dojde k diferenciaci činností vykonávaných asistenty, 

kdy nově bude část asistentů zařazena od 6. – 8. platové 

třídy, část bude zařazena od 4. do 5. platové třídy). Navíc se 

bude zapojení pedagogů ve škole a ve školských zařízeních 

výrazněji odvíjet od individuálních potřeb konkrétních 

žáků, jež se ovšem časem mění.  

Otázkou je, zda budou mít školská poradenská 

zařízení dostatečnou kapacitu flexibilně reagovat na měnící 

se potřeby žáků a určovat normovanou finanční náročnost 

asistentů pedagoga (od níž se odvíjí zařazení asistentů 

pedagoga do odpovídající platové třídy a výše úvazku 

odstupňovaná od 0,15 do 1,00 úvazku), když jsou už dnes 

tato zařízení neúměrně vytížena rediagnostikou a dalšími 

činnostmi vyplývajícími z inkluzivního vzdělávání.  

Přijetím navrhované právní úpravy novely vyhlášky 

č. 27/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., dojde 

k podstatnému zhoršení podmínek pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Navrhované 

změny vedoucí k omezení činností asistenta pedagoga 

znemožní zajištění podpory žáků se zdravotním postižením 

i sociálním znevýhodněním, kterou mají tito žáci zaručenou 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Záměr předkladatele financovat u asistentů 

pedagoga pouze přímou pedagogickou činnost je v rozporu 

pedagogickou činností. Toto hledisko je tak relevantní pro školské 

poradenské zařízení při doporučování konkrétního časového rozsahu 

podpůrného opatření („úvazku“), a to tak, aby co nejvíce odpovídalo 

potřebám daného dítěte/žáka/studenta. Škola podle našeho názoru posléze 

musí zajistit přímou pedagogickou činnost asistenta pedagoga žákovi 

v takovém rozsahu, v jakém je jeho činnost konkrétnímu žákovi 

doporučena v doporučení  školského poradenského zařízení. Podpůrným 

argumentem, proč se při konstrukci (jak v rámci samotného doporučení 

školského poradenského zařízení, tak v rámci výpočtu normované 

finanční náročnosti) vychází pouze z přímé pedagogické činnosti je 

skutečnost, že asistent pedagoga může mít plný pracovní úvazek tvořený 

pouze přímou pedagogickou činností (srov. s nařízením 75/2005 Sb.). 

Nutno podotknout, že financování podpůrných opatření 

je normativní a není konstruováno tak, že se finančně pokrývají 

vyúčtované/vynaložené náklady. To je zřejmé například z faktu, 

že finanční krytí je konstruováno jako 8. platová třída v nejvyšším stupni 

bez ohledu na to, v jaké třídě a v jakém stupni je konkrétní asistent 

pedagoga zařazen. 

S vědomím, že je nutné zohlednit při stanovení normované finanční 

náročnosti i nepřímou pedagogickou činnost byly předmětné pasáže nově 

upraveny tak, že je v rozsahu doporučeném školským poradenským 

zařízením zahrnuta i nepřímá činnost v poměru 9:1. 

Novelizací §3 a §4 (konkretizace činností asistenta pedagoga) nedochází 

k omezení rozhodovacích pravomocí a kompetencí ředitelů škol nebo 

k určování zařazení asistentů pedagoga do konkrétního platového stupně 

ze strany školského poradenského zařízení. Sledovaným cílem je, aby ze 

strany školského poradenského zařízení došlo k upřesnění vykonávaných 

činností asistentem pedagoga. A tím na základě provedené speciálně 

pedagogické a psychologické diagnostiky ke zvýšení cílenosti 

a konkretizace podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak 

aby tato podpora vedla k maximálnímu využití vzdělávacího potenciálu 

každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.  

Kategorizace činností asistentů pedagoga se vztahuje zejména k členění 

činností v práci s jednotlivcem/či a se skupinou, v tomto případě dochází 

k členění v součinnosti s katalogem prací, který člení činnosti ve vztahu 

k nárokům na připravenost AP. ŠPZ pak navrhují členění ve vztahu 

k vykonávané činnosti a normované finanční náročnosti.  
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se zákonem č. 536/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pravidlo, že všichni pedagogičtí pracovníci, tedy i asistenti 

pedagoga, vykonávající v pracovní době přímou 

pedagogickou činnost a práce související s přímou 

pedagogickou činností (tzv. nepřímou pedagogickou 

činnost) je zakotveno v § 22a uvedeného zákona. Zákon 

nepřipouští možnost, že by pedagogický pracovník práce 

související s přímou pedagogickou činností nevykonával. 

Náplň nepřímé pedagogické činnosti je definována 

vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád 

pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených 

MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Činnosti spadající do nepřímé pedagogické činnosti 

jsou významnou a v řadě případů nezbytnou podmínkou 

podpory vzdělávání žáků se SVP, proto by její omezení, 

resp. nezahrnutí do nárokového financování podle § 16 

odst. 1 školského zákona vedlo k výraznému zhoršení 

podmínek vzdělávání žáků se SVP nastavených školským 

zákonem.  

Školský zákon v § 16 odst. 2 písm. g) zahrnuje mezi 

nároková a bezplatně poskytovaná podpůrná opatření 

využití služeb asistenta pedagoga. Prováděcím předpisem 

nelze omezit činnosti asistenta pedagoga, které jsou 

stanoveny zákonem, ani nelze omezit rozsah služeb, 

na jejichž financování je zákonem zaveden právní nárok. 

MŠMT také v rozporu s pracovněprávními předpisy 

ukládá poradenským pracovníkům školského poradenského 

zařízení dopředu rozhodnout o tom, zda bude asistent 

pedagoga zařazen do 5. nebo 8. platové třídy, přičemž 

nejsou stanovená žádná pravidla, podle kterých bude volba 

pracovní náplně asistenta pro účely vydání doporučení 

ze strany školského poradenského zařízení provedena. 

O zařazení do platové třídy rozhoduje zaměstnavatel (ředitel 

školy nebo školského zařízení) podle skutečně sjednané 

pracovní náplně odrážející speciální vzdělávací potřeby 
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žáka a specifika školy. Postup pro určení a sjednání platu je 

definován v § 122 zákoníku práce. Volbu platové třídy 

nelze dopředu omezit, nadto prováděcím právním 

předpisem, který neprovádí zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce.  

Pro zjevný rozpor předloženého návrhu s právními 

předpisy vyšší právní síly požadujeme jeho úplné 

stažení. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

MPSV Zároveň podle názoru Ministerstva práce a sociálních věcí 

(MPSV) tato překotná navrhovaná změna může přinést 

rozkolísání personálního zabezpečení tohoto podpůrného 

opatření a zároveň organizační změny, na které není resort 

školství připraven. Je zde riziko, že změna bude působit 

značně demotivačně a může výrazně snížit zájem 

stávajících asistentů i nových uchazečů o výkon této pozice 

i s ohledem na celkovou nízkou nezaměstnanost v České 

republice. Tím může dojít ke snížení dostupnosti tohoto 

podpůrného opatření pro potřebné žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Z tohoto důvodu MPSV požaduje, 

aby byl v části III. materiálu - Odůvodnění vyhodnocen 

dopad navrhované právní úpravy na personální zabezpečení 

tohoto podpůrného opatření (např. jako součást kapitoly 6. 

Zhodnocení sociálních dopadů, včetně dopadů na rodiny a 

dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 

národnostní menšiny).   

Tato připomínka je zásadní  

Vysvětleno. 

Navrhovaná úprava nevede k rozkolísání personálního zabezpečení tohoto 

podpůrného opatření. Zajišťuje pouze takovou diferenciaci podpory, která 

odpovídá potřebám konkrétních žáků a zajišťuje přidělení takové 

normativní finanční náročnosti, která odpovídá skutečnému využití 

asistenta pedagoga.  

Služba asistenta pedagoga je určena pro podporu práce pedagogického 

pracovníka ve škole, při zachování podpory v oblasti nezbytné 

sebeobsluhy žáka. Tato služba se ve svém rozsahu a ani základním 

vymezení nemění. Proto nedojde k negativním sociálním dopadům. 

MPSV K bodu 7 Příloha č. 1 oddíl 2 - k poznámkám pod čarou č. 

4 a 8 

Navrhované znění poznámky pod čarou č. 4 doporučujeme 

nahradit tímto zněním: „§ 5 odst. 5 nařízení vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě.“  

V poznámce pod čarou č. 8 je třeba uvést odkaz na § 5 odst. 

1 uvedeného nařízení vlády. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 

Navrhovaná novela vyhlášky má nabýt účinnosti dnem 1. 

ledna 2018, tedy dnem, kdy zároveň nabude účinnosti nové 

nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, které nahradí nařízení vlády č. 

564/2006 Sb. 

MPSV K bodům 10 až 12 Příloha č. 1 oddíl 3 - část A tabulky 

„Podpůrná opatření třetího (resp. čtvrtého, pátého) stupně“ 

bod 5 - Personální podpora 

V novelizované části aktuálně platného znění vyhlášky č. 

27/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., i v návrhu 

novely je opakovaně použito termínu „úvazek“, a to ve 

vazbě na rozsah přímé pedagogické činnosti. Tento termín 

je třeba v novele nahradit, popřípadě jednoznačně vymezit 

jeho obsah. Navíc je rozsah přímé pedagogické činnosti v 

některých případech stanoven v rozpětí, takže z navrhované 

úpravy není zřejmý způsob výpočtu části „úvazku“. 

Odůvodnění: 

Jedná se hovorové označení užívané obvykle pro rozsah 

stanovené týdenní pracovní doby. Zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ani zákon č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé 

vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a 

přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, však pojem 

„úvazek“ neupravují. Právní předpisy upravující výkon 

práce pedagogických pracovníků shodně používají termín 

„rozsah přímé pedagogické činnosti“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Text upraven tak, že je zmiňován přímo rozsah pedagogické činnosti bez 

použití slova „úvazek“.  

 

 

MPSV K odůvodnění 

K části A – Obecná část 

Obecně 

Návrh novely vyhlášky není podložený relevantními daty. 

Na řadě míst jsou uváděna tvrzení, která jsou vydávána za 

důvody k navrženým změnám, jejich relevance však není 

Vysvětleno, upraveno jinak. 

Pojem „účelné využití“ byl v textu odůvodnění použit nevhodně. MŠMT 

mělo na mysli situace, kdy docházelo k výraznému rozdílu v zařazení 

asistenta pedagoga do konkrétní platové třídy a s tím souvisejícím 

objemem finančních prostředků na platy a objemu finančních prostředků 
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podložena. Například u „Odůvodnění hlavních principů“ je 

text „V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v řadě 

případů není zajištěna účelnost této pozice na škole. To je 

důvodem k takovým úpravám legislativy, které by do 

finančních prostředků vynakládaných na asistenty pedagoga 

vnesly vnitřní diferenciaci.“. Toto zásadní tvrzení není 

žádným způsobem dokladováno. Pokud existují případy 

„neúčelnosti pozice asistenta pedagoga“ ve škole, je třeba je 

doložit a kvantifikovat. V rozporu s tímto tvrzením lze 

naopak konstatovat, že zavádění asistenta pedagoga je 

vysoce účelné, což pozorujeme v přímém kontaktu s 

každodenní pedagogickou praxí.   

Požadujeme proto doplnit do návrhu kompletní analýzu 

včetně představení metodiky sběru dat, výzkumného 

souboru a zejména způsobu vyhodnocení účelnosti 

působení asistentů ve školách. Bez doložení relevance výše 

uvedeného tvrzení „o nezajištění účelnosti pozice asistenta 

pedagoga na škole“ není možné akceptovat přijetí návrhu 

novely vyhlášky jako celku, neboť k němu neexistují 

objektivní zjištění.  

Tato připomínka je zásadní. 

normativně přidělovaných na toto podpůrné opatření. Průměrný měsíční 

plat asistenta pedagoga za rok 2016 činil cca 18 250 Kč (údaje 

ze statistických výkazů), což neodpovídá ani 6. platovému stupni 7. 

platové třídy. Po nabytí účinnosti poslední novely nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády 

č. 340/2017 Sb.), tj. od 1. 11. 2017, může průměrný plat asistenta 

pedagoga představovat cca  21 000 Kč. Současná normovaná finanční 

náročnost asistenta pedagoga vychází z 8. platové třídy (kdy platový tarif 

do 31. 10. 2017 je 21 930 Kč, od 1. 11. 2017 je pak ve výši 25 220 Kč). 

Text odůvodnění byl doplněn. 

 

MPSV K odůvodnění 

K bodu 5 – Předpokládaný hospodářský a finanční 

dopad navrhované právní úpravy 

V této části materiálu se uvádí, že „Průměrný měsíční plat 

asistenta pedagoga za rok 2016 činil cca 18 250 Kč, což 

neodpovídá ani 6. platovému stupni 7. platové třídy. Po 

nabytí účinnosti poslední novely nařízení vlády č. 564/2006 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. nařízení 

vlády č. 340/2017 Sb., může od 1. listopadu 2017 průměrný 

plat asistenta pedagoga při použití extrapolace představovat 

cca 21 000 Kč. Současná normovaná finanční náročnost 

asistenta pedagoga vychází z 8. platové třídy (kdy platový 

tarif do 31. října 2017 je 21 930 Kč, od 1. listopadu 2017 je 

pak ve výši 25 220 Kč). V současnosti tedy nedochází k 

cílenému využití prostředků na účel, ke kterému byly škole 

Vysvětleno. 

Uváděné průměrné výše měsíčních platů vycházejí z údajů statistického 

výkazu P1, oddílu V, kde jsou uváděny přepočtené počty pracovníků 

a s nimi spojené mzdové výdaje bez ohledu na zdroj financování, 

tj. nejen včetně rozpočtové kapitoly MŠMT (333) vč. ESF, ale rovněž 

např. včetně financí z rozpočtů krajů, zřizovatelů apod. Oddíl se tedy 

vyplňuje za všechny zaměstnance organizace podle jednotlivých 

skupin profesí bez ohledu na to, z jakých prostředků jsou hrazeny 

jejich mzdy nebo platy. 

(Blíže k metodice vykazování: http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mpP117.pdf).  

V roce 2016 odpovídal v regionálním školství průměrný přepočtený počet 

asistentů pedagoga 8 709,055 úvazkům (A) a byl spojen s objemem mezd 

a platů ve výši 1 907 096 903 Kč (B). 

Průměrný plat tedy odpovídal 18 248,20 Kč (C = (B/A)/12). 

Pokud bychom se podívali na aktuální údaje ze stejného zdroje dat (zatím 

pouze za 1. – 3. čtvrtletí 2017), pak: 
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přiděleny.“. 

Uvedená tvrzení nezohledňují skutečnost, že v průběhu 

roku 2016 docházelo také k financování asistentů pedagoga 

podle doporučení vydaných do srpna 2016 (finanční 

prostředky poskytované krajskými úřady z rezervy 

vytvořené po normativním rozpočítání prostředků státního 

rozpočtu). Prostředky poskytnuté školám tímto způsobem 

neumožňovaly řediteli školy stanovit měsíční plat 

odpovídající 8. platové třídě, jak umožňuje právní úprava 

platná od září 2016. Původní způsob financování, zejména v 

prvním pololetí roku 2016, převažoval, protože nová 

doporučení, na základě kterých školy mohly obdržet 

prostředky pro 8. platovou třídu, začala školská poradenská 

zařízení postupně vydávat až od října 2016. Nižší příspěvky 

krajů spojené s původním systémem financování 

považujeme za hlavní důvod, proč průměrný měsíční plat 

mohl být ve skutečnosti nižší, než odpovídá prostředkům, 

jejichž použití bylo umožněno právní úpravou platnou od 

září 2016.  

Také k této části odůvodnění požadujeme doložit zdrojová 

data, která byla k výpočtu průměrné mzdy použita, aby bylo 

zřejmé, jaké úvazky (zda výhradně celé nebo i částečné) 

jsou do výsledné částky započteny a zda do výpočtu byly 

zahrnuty také mzdy asistentů pedagoga financované z 

rozvojového programu MŠMT (objem prostředků 

poskytnutých školám z tohoto programu také neumožňoval 

zařazení asistenta pedagoga do 8. platové třídy). Z 

uvedeného rozdílu nelze dovozovat závěr, že jsou 

prostředky na mzdy asistentů pedagoga školami 

zneužívány. Jedná se o odůvodnitelný a očekávaný rozdíl, 

nový model financování asistenta pedagoga je možné 

hodnotit nejdříve s daty za rok 2017, kdy již model 

financování podle normované finanční náročnosti 

převažoval. 

Tato připomínka je zásadní. 

A = 11 515,201 úvazků 

B = 1 896 013 780 Kč 

C = 18 294 Kč 

Srovnatelná hodnota za 1. – 3. čtvrtletí 2016 odpovídá 17 176,10 Kč 

(A = 8 170,506 úvazků  

B = 1 263 036 509 Kč) 

což je sice na první pohled nižší hodnota, nicméně je zapotřebí vzít 

do úvahy, že od 1. 9. došlo k navýšení platových tarifů o 6 % a rovněž 

byly navýšeny prostředky na nenárokové složky platu o další 2 %. 

Z tohoto pohledu považuje předkladatel informace uvedené v odůvodnění 

za postačující k podpoře navrhovaných změn. 

Ostatně podobné diskrepance mohou nastat i při vyhodnocení průměrných 

platů asistentů pedagoga za rok 2017, které připomínkové místo navrhuje, 

neboť budou údaje zkresleny 15% navýšením tarifů od listopadu 2017. 

Tyto údaje navíc nebude možné vyhodnotit dříve, než v únoru 2018, kdy 

bude ukončen jejich sběr. 

MPSV K bodu 6 – Zhodnocení sociálních dopadů, včetně 

dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

Vysvětleno. 

Služba AP jak vyplývá z označení pozice, je určena pro podporu práce 
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obyvatel, včetně osob se zdravotním postižením 
V této části materiálu nejsou uvedena zjevná rizika ve 

vztahu k zajištění SPV žáků se zdravotním postižením.  

Místo toho jsou zde uvedeny nekonkrétní informace o 

obecné prospěšnosti systému podpůrných opatření, které se 

však nijak nevztahují k navrženým změnám směřujícím k 

výraznému omezení činností vedoucích k naplnění potřeb 

žáků se SVP. Nelze tak souhlasit s tvrzením, že „standard 

podpory poskytovaný konkrétním osobám zůstává 

zachován“. 

Neposkytnutí prostředků státního rozpočtu na nepřímou 

pedagogickou činnost asistenta pedagoga jednoznačně 

povede ke zhoršení podpory vzdělávání žáků se SVP. 

Kromě toho zásadně znejistí pracovněprávní vztahy a zhorší 

podmínky výkonu práce více než 13 000 zaměstnanců ve 

školství. Snižování finančního ohodnocení pedagogických 

pracovníků je také v přímém rozporu s oficiálně 

představenými záměry vlády České republiky. 

Navrhovaná právní úprava je v krátké době již druhou 

úpravou tohoto právního předpisu, předloženou ve 

zkráceném meziresortním připomínkovém řízení, přestože 

se i v tomto případě jedná o změnu vyžadující odbornou 

diskuzi a pečlivou analýzu situace, neboť má dopad na 

mimořádně zranitelnou skupinu nezletilých dětí.  

Veškeré případné změny právní úpravy je třeba podložit 

pečlivou analýzou uskutečněnou po skončení přechodného 

období, které bylo stanoveno do konce školního roku 

2017/2018, tedy nejdříve v roce 2019. Případné změně 

právní úpravy také musí předcházet odborná diskuze se 

zapojením zástupců osob, kterých se týká. Schválení právní 

úpravy garantující bezplatné poskytování podpůrných 

opatření pro žáky se SVP je opatřením, ke kterému se vláda 

České republiky zavázala v rámci plnění mezinárodních 

závazků (naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením, naplňování rozsudku Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice). 

Je proto třeba veškeré případné změny pečlivě zvážit i v 

pedagogického pracovníka ve škole, při zachování podpory v oblasti 

nezbytné sebeobsluhy žáka. Tato služba se ve svém rozsahu a ani 

základním vymezení nemění. Proto nedojde k negativním sociálním 

dopadům. 

Nastavení normativu podle předložené novely bude na celý úvazek ve výši 

22 900 Kč, což je o něco vyšší, než výše uvedená průměrná potřeba 

pokrytí mezd a platů asistentů pedagoga v systému. Prostředky, které 

školy nevyužívaly na asistenta pedagoga, mohou být v systému využity 

pro jiná podpůrná opatření. Aktuální počet asistentů pedagoga 

financovaných z podpůrných opatření (12 270) je financován z prostředků 

státního rozpočtu v 8. platové třídě a 7. stupni. Novelou vyhlášky 

nesnižujeme objem finančních prostředků v rozpisu rozpočtu, garantujeme 

finanční prostředky na AP v 8. platové třídě, 5. stupni v souladu 

s hospodárným čerpáním finančních prostředků státního rozpočtu. 

Ze statistických dat vyplývá, že cca 10 000 AP je zařazeno do 5. a nižšího 

platového stupně, 11 000 AP pak do 8. a nižší platové třídy. Úpravou 

platového stupně tak dojde ke spravedlivé distribuci finančních zdrojů. 
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kontextu těchto závazků. 

Bez doložení relevance tohoto tvrzení není možné 

akceptovat přijetí návrhu novely vyhlášky jako celku.  

Tato připomínka je zásadní. 

MSP 1. Obecně k návrhu vyhlášky  

Vyhláška č. 27/2016 Sb. je jedním z klíčových opatření 

přijatých k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská 

práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice. 

Navrhovaná novela, která mění způsob financování 

asistenta pedagoga (razantním způsobem snižuje objem 

finančních prostředků, které by měly být na toto podpůrné 

opatření vypláceny, dle předkladatele cca 1 mld. Kč ročně), 

tedy jednoho z klíčových podpůrných opatření 

poskytovaných žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami, bude mít bezesporu dopad na dostupnost tohoto 

podpůrného opatření v praxi. Přijetí změny obdobného 

charakteru a dopadu nepochybně vyžaduje odbornou 

diskuzi a řádné odůvodnění. 

Předkladatel tím, že návrh novely vyhlášky předložil 

do zkráceného připomínkového řízení, řádnou odbornou 

diskuzi neumožnil. Odborná diskuze nebyla vedena ani před 

předložením návrhu do připomínkového řízení – 

Ministerstvo spravedlnosti, které koordinuje výkon 

rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen 

„Soud“) a zastupuje stát před Výborem ministrů Rady 

Evropy, který dohlíží nad výkonem rozsudků Soudu, nijak 

konzultováno předem nebylo. 

Předkladatel navíc pro navrhovanou změnu uvádí pouze 

obecná tvrzení, která nedokládá žádnými konkrétními 

skutečnostmi. Není zřejmé, na základě jakých údajů dospěl 

k závěru, že na „řadě škol není zajištěna účelnost pozice 

asistenta pedagoga na škole“. Sám navíc kupříkladu, uvádí, 

že „nemá k dispozici potřebné statistické údaje o počtech 

pedagogických pracovníků v jednotlivých třídách“. 

Při výpočtu („extrapolaci“) tvrzeného průměrného platu 

asistenta pedagoga neuvádí, z jakých údajů vycházel a jak 

Vysvětleno. 

Navrhovaná úprava nevede k rozkolísání personálního zabezpečení tohoto 

podpůrného opatření. Zajišťuje pouze takovou diferenciaci podpory, která 

odpovídá potřebám konkrétních žáků a zajišťuje přidělení takové 

normativní finanční náročnosti, která odpovídá skutečnému využití 

asistenta pedagoga. 

Pojem „účelné využití“ byl v textu odůvodnění použit nevhodně. MŠMT 

mělo na mysli situace, kdy docházelo k výraznému rozdílu v zařazení 

asistenta pedagoga do konkrétní platové třídy a s tím souvisejícím 

objemem finančních prostředků na platy a objemu finančních prostředků 

normativně přidělovaných na toto podpůrné opatření. Průměrný měsíční 

plat asistenta pedagoga za rok 2016 činil cca 18 250 Kč (údaje 

ze statistických výkazů), což neodpovídá ani 6. platovému stupni 

7. platové třídy. Po nabytí účinnosti poslední novely nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády 

č. 340/2017 Sb.), tj. od 1. 11. 2017, může průměrný plat asistenta 

pedagoga představovat cca  21 000 Kč. Současná normovaná finanční 

náročnost asistenta pedagoga vychází z 8. platové třídy (kdy platový tarif 

do 31. 10. 2017 je 21 930 Kč, od 1. 11. 2017 je pak ve výši 25 220 Kč). 

Text odůvodnění byl doplněn. 

Nastavení normativu podle předložené novely bude na celý úvazek ve výši 

22 900 Kč, což je o něco vyšší, než výše uvedená průměrná potřeba 

pokrytí mezd a platů asistentů pedagoga v systému. Prostředky, které 

školy nevyužívaly na asistenta pedagoga, mohou být v systému využity 

pro jiná podpůrná opatření. Aktuální počet asistentů pedagoga 

financovaných z podpůrných opatření (12 270) je financován z prostředků 

státního rozpočtu v 8. platové třídě a 7. stupni. Novelou vyhlášky 

nesnižujeme objem finančních prostředků v rozpisu rozpočtu, garantujeme 

finanční prostředky na AP v 8. platové třídě, 5. stupni v souladu 

s hospodárným čerpáním finančních prostředků státního rozpočtu. 

Ze statistických dat vyplývá, že cca 10 000 AP je zařazeno do 5. a nižšího 
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zohlednil, že v roce 2016 byla řada asistentů pedagoga 

financována dle předchozího způsobu výpočtu. Tvrzenou 

absenci cíleného využití finančních prostředků na účel, 

pro který byly škole přiděleny, tak předkladatel nijak 

věrohodně neprokázal.  

Překladatel dále nijak neuvádí, jaký bude mít snížení 

financování klíčového podpůrného opatření dopad 

na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Stejně tak nijak neuvádí, jaký tato změna bude mít dopad na 

vzdělávání romských žáků, tedy jaký bude mít vliv na 

výkon rozsudku Soudu ve věci D. H. a ostatní proti České 

republice. 

Z výše uvedených důvodů Ministerstvo spravedlnosti 

do doby, než bude na základě konkrétních údajů doložena 

potřeba navrhované změny a analyzován její dopad 

na praktickou dostupnost asistentů pedagoga pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a zejména romské 

žáky, zásadně nesouhlasí s přijetím navrhované novely 

vyhlášky. 

Tato připomínka je zásadní 

 

platového stupně, 11 000 AP pak do 8. a nižší platové třídy. Úpravou 

platového stupně tak dojde ke spravedlivé distribuci finančních zdrojů. 

MSP 2. K čl. II bodu 3  

S výhradou shora uvedené připomínky dále upozorňujeme 

na nevhodnou konstrukci třetího přechodného ustanovení, 

podle něhož by měla školská poradenská zařízení doporučit 

podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění 

ode dne nabytí účinnosti předloženého návrhu vyhlášky, 

nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne vyhlášení 

předloženého návrhu vyhlášky. Uvedenou konstrukci 

považujeme za nevhodnou, jelikož jednak směšuje platnost 

a účinnost právního předpisu, když možnost vydání 

doporučení váže na uplynutí doby po nabytí platnosti, 

především však nevhodně užívá institutu přechodného 

ustanovení pro řešení otázky, od kdy by měla být nová 

právní úprava aplikována, jež by však měla být zohledněna 

Vysvětleno.  

Je zřejmé, že se jedná o nestandardní vyjádření, nicméně jiné vhodné 

normativní vyjádření zamýšlené právní regulace se dobře nenabízí. Mezi 

publikací právního předpisu obsahujícího věcně nová podpůrná opatření 

a dobou, odkdy bude možné tato podpůrná opatření doporučit, by měla být 

stanovena legisvakance 3 měsíců z důvodu nutnosti upravit i číselník, 

prostřednictvím něhož jsou podpůrná opatření vykazována.  

V daném případě však odloženou účinnost přílohy jako celku není možné 

použít, jelikož je úmyslem předkladatele použít vyjádření normované 

finanční náročnosti podle nové právní úpravy od 1. 1. 2018 i na podpůrná 

opatření již doporučená. Ustanovení o odložené účinnosti pouze 

relevantních pasáží přílohy není v daném případě dobře možné z hlediska 

legislativní techniky, jelikož tyto pasáže lze jenom stěží dostatečně 

určitým způsobem specifikovat.  
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v rámci ustanovení o nabytí účinnosti vyhlášku. 

Doporučujeme proto uvedené ustanovení z návrhu vypustit 

a danou problematiku řešit v rámci ustanovení o nabytí 

účinnosti právního předpisu.     

KML 1. Navržená kategorizace asistentů pedagoga a jejich 

zařazování do dvou platových tříd nezohledňuje šíři 

činností, které asistent pedagoga vykonává, ani nařízení 

vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, jež rozeznává celkem šest platových tříd, 

do nichž může být asistent pedagoga zařazen.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Kategorizace vychází zejména z dělení práce AP jako podpůrné služby 

pro žáka a pedagoga v oblasti podpory při vzdělávání, a dále v oblasti 

podpory práce pedagoga se žákovskou skupinou, která svým charakterem 

vyžaduje podporu organizace vzdělávání skupiny a rozvíjení sociálních 

kompetencí. Dochází tak k základnímu rozlišení kompetencí jednak 

v míře individualizace a jednak v členění náročnosti zastávaných rolí. 

Zařazení asistenta pedagoga do konkrétní platové třídy i nadále zůstává 

v kompetenci ředitel školy, dle vykonávaných činností. 

KML 2. Návrh je v rozporu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o 

stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků, když časovou dotaci 

pro nepřímou činnost nezohledňuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Návrh vyhlášky je v této věci přepracován, nepřímá práce asistenta 

pedagoga je zařazena. 

KML 3. Navržený systém je v rozporu s platným právem i z 

hlediska procesu, který nově předpokládá, že o zařazení do 

jedné ze dvou platových tříd rozhodne subjekt, který není 

oprávněn s asistentem uzavírat pracovně-právní vztah. 

Návrh proto hrozí jak diskriminací velké části asistentů 

pedagoga, tak i zavedením praktických překážek realizace 

rovného práva dítěte na vzdělání, které povedou k jeho 

výraznému omezení. Domnívám se, že návrh - vedený 

deklarovanou snahou o „snížení výdajů státního rozpočtu“ - 

je navíc i v rozporu s principem nejlepšího zájmu dítěte 

garantovaným čl. 3 Úmluvy o právech dítěte. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Vysvětleno a upraveno jinak.  

ŠPZ v souladu s §16 školského zákona stanovuje nároky na podpůrná 

opatření žáků v kontextu jejich speciálních vzdělávacích potřeb. 

Rozhoduje tak i o rozsahu podpory AP, kritériem pro rozhodování tak 

není primární zařazení do platové třídy, ale do požadovaných činností. 

Vyhláška pak v souladu se zákonem stanovuje normovanou finanční 

náročnost v závislosti na rozsahu požadovaných služeb pro žáka, tedy 

kolik finančních prostředků žák (potažmo škola nebo školské zařízení) 

získává od státu. Právo ředitele školy nastavit plat pracovníka a náplň 

práce není nijak omezeno. 

Předkládaná právní úprava jakož i vyhláška č. 27/2016 Sb., kterou 

novelizuje, žádným způsobem nezasahuje do kompetencí z hlediska 

pracovního práva. V souladu se zákonným zmocněním pouze specifikuje, 

co má být alespoň minimálním obsahem daného podpůrného opatření, 

tedy v případě personálních podpůrných opatření vymezuje rozsah a obsah 

činností, a dále stanovuje normovanou finanční náročnost za takto 
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vymezené podpůrné opatření. Tuto normovanou finanční náročnost zcela 

logicky navazuje na právní předpisy upravující platové poměry 

ve veřejných službách a veřejné správě. To, od které platové třídy 

a platového stupně se normovaná finanční náročnost odvíjí, musí mimo 

jiné odrážet i možnost státního rozpočtu, jakož i princip normativního 

financování, na základě které se ne vždy nutně hradí veškeré skutečné 

výdaje spojené s činností právnické osoby vykonávající činnost školy 

nebo školského zařízení.  

KML Vedle toho, že se návrh zabývá problémy, jejichž existenci 

ničím nedoložil, se naopak opětovně nezabývá problémy, na 

něž žáci se zdravotním postižením i odborná veřejnost 

dlouhodobě poukazují. Ve snaze tyto řešit MŠMT přislíbilo 

již v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. tyto urychleně řešit, k čemuž 

ovšem dosud nepřistoupilo.  

 

Jedná se zejména o: 

 

4. Zajišťování zdravotnických úkonů ve školách a 

školských zařízeních, jejichž absence vede k dlouhodobé 

diskriminaci dětí se zdravotním postižením, resp. 

zdravotním znevýhodněním ve vzdělávacím systému.  

Jedná se především o úkony směřujících k podpoře a 

udržení optimálního zdravotního stavu dítěte, žáka nebo 

studenta se speciálními vzdělávacími potřebami (např. 

aplikace inzulínu, zajištění přijmu potravy prostřednictvím 

sondy, výměna tracheí, podpora dýchání prostřednictvím 

inhalátoru, apod.).  

Tato připomínka je zásadní.  

 

5. Absence pravidel zajištění asistenta pedagoga pro žáky, 

jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, v rámci níž se 

po delší či kratší dobu přechodně vzdělávají ve školách při 

zdravotnických zařízeních. Předmětná problematika je 

dlouhodobě legislativně neošetřena a znemožňuje zajištění 

podpůrného opatření asistenta pedagoga v těchto typech 

škol.  

Vysvětleno. 

Tato problematika není předmětem novelizace vyhlášky. Jedná se o návrh 

nad rámec předkládaného materiálu. 
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Tato připomínka je zásadní.  

KML Závěr: Na základě výše uvedeného se domnívám, že návrh 

není způsobilý k projednání bez analýzy stávajícího stavu, 

příčin a návrhů řešení a odborné diskuse, která se vypořádá 

i se zmíněnými dlouhodobými problémy diskriminace dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 

zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno vzhledem k vysvětlení předchozích připomínek. 

KVOP 
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

V odůvodnění se na několika místech uvádí, že předkládaná 

novela je převážně technického charakteru. Změna 

financování podpůrného opatření asistenta pedagoga 

a snížení maximálního počtu souběžně působících 

pedagogických pracovníků ve třídě však výrazně zasahuje 

do práv žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). 

V období pěti měsíců je to již druhý výrazný zásah 

do podoby vyhlášky, ke kterému předkladatel navíc 

opětovně využívá zkrácené připomínkové řízení. Přitom jde 

o změny, které by si zasloužily širší odbornou diskusi. 

Z těchto důvodů jsem proti přijetí novely vyhlášky jako 

celku. Níže přikládám konkrétní připomínky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Průměrný měsíční plat asistenta pedagoga za rok 2016 činil cca 18 250 Kč 

(údaje ze statistických výkazů), což neodpovídá ani 6. platovému stupni 7. 

platové třídy. Po nabytí účinnosti poslední novely nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády 

č. 340/2017 Sb.), tj. od 1. 11. 2017, může průměrný plat asistenta 

pedagoga představovat cca  21 000 Kč. Současná normovaná finanční 

náročnost asistenta pedagoga vychází z 8. platové třídy (kdy platový tarif 

do 31. 10. 2017 je 21 930 Kč, od 1. 11. 2017 je pak ve výši 25 220 Kč). 

Snížení počtu pedagogických pracovníků bylo z návrhu novely vyhlášky 

staženo. 

KVOP 1. K čl. I bodu 1 a 2 (§ 5 odst. 3 a 4) 

Navrhovaná změna zavádí dva druhy asistenta pedagoga – 

jednoho, který plní především výchovné úkoly a do 

vzdělávání se nezapojuje, a druhého, který kromě plnění 

výchovných úkolů především vzdělává. Toto rozdělení je 

motivované snahou efektivněji nastavit financování tohoto 

podpůrného opatření. 

Předkladatel k navrhované změně ale neuvádí konkrétní 

data, ze kterých vychází. V odůvodnění se pouze píše, že 

Vysvětleno. 

Navrhovaná právní úprava vychází vzhledem k použitému 

demonstrativnímu výčtu z toho, že pokud bude převažující činnost 

u daného žáka představovat činnost asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3, 

bude tento asistent samozřejmě oprávněn vykonávat i činnosti uvedené 

v § 5 odst. 4. Vzhledem k povaze činností budou ŠPZ instruována, aby 

k uváděnému „štěpení“ vůbec v praxi nemohlo dojít a konkrétnímu žákovi 

bylo doporučeno podpůrné opatření asistenta pedagoga pro danou 
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nevyhovující stav ukázala praxe prvního roku společného 

vzdělávání. Z analýzy Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, však neplyne, že by docházelo k 

neefektivnímu čerpání (nebo dokonce zneužívání) 

prostředků na asistenty pedagoga. Uvádí se v ní pouze to, že 

podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga je 

nejnákladnější.  Analýza rovněž upozorňuje na to, že 

vysoké náklady na podpůrná opatření (nikoli pouze 

asistenta pedagoga), a tedy podezření na neefektivitu, 

vykazují školy, které spolu se speciálně pedagogickými 

centry tvoří jeden subjekt.  Na nevhodnost tohoto propojení 

upozorňuji ministerstvo dlouhodobě. 

Není jasná účelnost navrhované úpravy. Vzdělávací a 

výchovnou funkci asistenta pedagoga často nelze oddělit. 

Nová právní úprava by pak mohla svádět k tomu, aby jedna 

a tatáž osoba byla zaměstnána ve dvou pracovních 

poměrech u téhož zaměstnavatele jako asistent pedagoga ke 

stejnému žákovi se SVP. Tento zaměstnanec by pak 

dopoledne přes vyučování vykonával funkci asistenta 

pedagoga se zaměřením na vzdělávání (vyšší platová třída) 

a odpoledne funkci výchovného asistenta pedagoga ve 

školní družině (nižší platová třída). Zaměstnavatel má 

přitom ale povinnost zařadit zaměstnance do platové třídy 

podle nejnáročnějších z požadovaných prací.  Takový 

postup by pak inspekce práce mohla hodnotit jako 

porušování pracovněprávních předpisů a uložit pokutu až do 

výše 2.000.000 Kč. Řešením této situace může být 

zaměstnání dvou asistentů pedagoga (jednoho vzdělávacího, 

druhého výchovného) k jednomu žákovi se SVP. U žáků, 

jejichž speciální vzdělávací potřeby však zahrnují i potřebu 

neměnnosti a stereotypu (např. žáci s autismem), je toto 

řešení krajně nevhodné. 

Za velkou slabinu předkládaného návrhu považuji to, že 

ve výčtu činností asistenta pedagoga výslovně nefiguruje 

komunikace se zákonnými zástupci žáka a s komunitou, ze 

které pochází, tak jako tomu je v současném znění 

vyhlášky. Jsem si vědoma toho, že výčet činností se uvozuje 

právnickou osobu vždy pouze v jedné z variant (buď podle § 5 odst. 3, 

nebo podle § 5 odst. 4).   

Z povahy věc jednoznačně plyne, že to, co může vykonávat asistent podle 

§ 5 odst. 4, zcela jistě může vykonávat i asistent s vyšší kvalifikací, tj. ten, 

jehož činnosti jsou vymezeny v § 5 odst. 3.  

Novelizací § 3 a § 4 (konkretizace činností asistenta pedagoga) nedochází 

k omezení rozhodovacích pravomocí a kompetencí ředitelů škol nebo 

k určování zařazení asistentů pedagoga do konkrétního platového stupně 

ze strany školského poradenského zařízení. Sledovaným cílem je, aby 

ze strany školského poradenského zařízení došlo k upřesnění 

vykonávaných činností asistentem pedagoga. A tím na základě provedené 

speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky ke zvýšení cílenosti 

a konkretizace podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak 

aby tato podpora vedla k maximálnímu využití vzdělávacího potenciálu 

každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.  

Kategorizace činností asistentů pedagoga bude mít vliv výhradně 

na objem finančních prostředků uvolněných v rámci normované finanční 

náročnosti personálního podpůrného opatření. 

Výčet činností asistenta pedagoga byl doplněn, odůvodnění obsahuje 

základní činnosti přímé a nepřímé práce asistenta pedagoga. 
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slovem „zejména“, které značí, že výčet není taxativní. 

Mám však za to, že komunikace se všemi zainteresovanými 

stranami je natolik důležitá, že si žádá výslovné uvedení. 

Navrhovaný výčet činností je navíc méně konkrétní než 

výčet, který obsahuje vyhláška v současném znění. Na 

výchovu zaměřený asistent pedagoga (§ 5 odst. 4) má podle 

návrhu vykonávat pomocnou výchovnou práci. Ta však 

není nikde definována a není jasné, co všechno lze do této 

činnosti zařadit. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 2. K čl. I bodu 4 (§ 17 odst. 3) 

Nesouhlasím se snížením počtu pedagogických pracovníků 

souběžně vykonávajících činnost ve třídě ze čtyř na tři. 

Z praxe škol údajně plyne, že souběžná práce čtyř 

pedagogických pracovníků je organizačně náročná a 

dochází k vzájemnému rušení individuální a skupinové 

výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

ostatních. Předkladatel však neuvádí konkrétní data, ze 

kterých vychází. Především jak často dochází k situaci, že 

ve třídě působí čtyři pedagogičtí pracovníci zároveň, a z 

praxe kolika škol se činí závěr, že taková výuka je náročná 

a neefektivní (ve vztahu ke školám, které působení čtyř 

akademických pracovníků v jedné třídě zvládají). 

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) mají povinnost při 

posuzování SVP žáka vycházet z podmínek školy, kde se 

žák vzdělává. ŠPZ tedy ve svém doporučení může zohlednit 

například to, že ve třídě již asistent pedagoga působí, 

doporučit jeho sdílení a celkový počet pedagogických 

pracovníků ve třídě nezvyšovat. Pokud tedy ŠPZ i přesto 

konkrétnímu žákovi doporučí využití nesdíleného asistenta 

pedagoga, má to jistě důvod spočívající ve SVP daného 

žáka. Standard vzdělávání stanovený školským zákonem 

nelze takto omezovat podzákonným právním předpisem. Je 

třeba spíše apelovat na lepší komunikaci a organizaci práce 

všech zúčastněných pedagogických pracovníků. 

Omezení může nepříznivě dopadnout i na situace, kdy ve 

třídě působí učitel, dva asistenti pedagoga a příležitostně do 

Akceptováno. 
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třídy dochází například školní speciální pedagog, který se i 

mimo systém podpůrných opatření věnuje některým žákům. 

Návrh připouští výjimku z pravidla maximálně tří 

akademických pracovníků. Ve třídě mohou souběžně 

působit čtyři akademičtí pracovníci, pokud to vyžaduje 

plnění povinnosti přednostního přijetí žáka k povinnému 

předškolnímu vzdělávání nebo k povinné školní docházce. 

Čtyři pedagogičtí pracovníci tak budou moci souběžně 

působit v jedné třídě, pouze pokud bude jejich potřeba 

patrná v době přijímání dítěte do MŠ či žáka do první třídy 

ZŠ. Výjimka nedopadá na situace, když žák přestupuje na 

novou školu nebo když potřeba podpůrného opatření v 

podobě asistenta pedagoga vznikne u žáka až v průběhu 

jeho vzdělávání. 

Předkladatel se navíc v odůvodnění nesprávně odvolává na 

menší počet žáků ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 

školského zákona, ze kterého dovozuje neúčelnost většího 

počtu pedagogických pracovníků. Ustanovení § 17 odst. 3 

vyhlášky však stanovuje pravidla pro běžné třídy nikoli pro 

třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 3. K čl. I bodu 2 (§ 24 odst. 4) 

Podobně nesouhlasím se snížením maximálního počtu 

pedagogických pracovníků ve třídách zřízených podle § 16 

odst. 9 školského zákona, a to z obdobných důvodů jako u 

snížení maximálního počtu pedagogických pracovníků v 

běžných třídách. 

Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se zřizují 

pro konkrétní typ postižení. Každé postižení může být jinak 

náročné na podporu osobního charakteru. Z toho důvodu mi 

přijde nevhodné snižovat maximální počet pedagogických 

pracovníků paušálně pro všechny typy postižení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

KVOP   „4. K čl. I bodu 7 (příloha č. 1 oddíl 2) 

Nesouhlasím s tím, aby se roční finanční náročnost 

podpůrného opatření asistenta pedagoga namísto 

z nejvyššího platového stupně 8. platové třídy počítala ze 4. 

Vysvětleno. 

Změny se dotýkají vstupních údajů, které zahrnuje vzorec, jehož 

prostřednictvím je vyjádřena normovaná finanční náročnost daného 
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platového stupně 8. platové třídy (případně ze 4. platového 

stupně 5. platové třídy, pokud jde o asistenta pedagoga 

zaměřeného na výchovu). 

Odůvodnění předkladatele se totiž zakládá na chybné 

interpretaci dat. Uvádí, že faktický plat asistenta pedagoga 

za rok 2016 neodpovídal ani 6. platovému stupni 7. platové 

třídy.[1] Na první pohled by se tak mohlo zdát, že škola 

dostane na asistenta pedagoga množství peněz odvozené 

od nejvyššího platového stupně 8. platové třídy, ale svého 

zaměstnance na pozici asistenta pedagoga pak zařadí 

do nižší platové třídy než je osmá. Ve zbytku přiznaných 

peněz by pak asi mělo docházet k jejich zneužívání. 

Odůvodnění však jasně uvádí, že tato data vycházejí z dat 

za rok 2016, kdy se podpůrné opatření asistenta pedagoga 

převážně financovalo ještě z předchozího nenárokového 

právního režimu. Z tematické zprávy ČŠI plyne, 

že k výraznému nárůstu poskytování podpůrných opatření 

druhého až pátého stupně došlo až v lednu 2017 (nikoli tedy 

okamžitě od září 2016).[2] Tato informace je klíčová, 

protože až s novým doporučením ŠPZ měly školy nárok 

na finance na asistenta pedagoga vypočítané z nejvyššího 

stupně 8. platové třídy (tedy převážně od ledna 2017). Do té 

doby školy k financování využívaly předchozí zcela 

nedostatečný a nenárokový systém příplatků k normativu 

a krajské rezervy. Finančních prostředků bylo někdy tak 

málo, že ředitelé a ředitelky škol museli přistoupit k tomu, 

že zaměstnaného asistenta pedagoga uměle přesunuli 

do nižší platové třídy.[3] Z toho důvodu pak data za rok 2016 

skutečně mohou ukazovat, že průměrný měsíční plat 

asistenta pedagoga byl nižší než 6. platový stupeň 7. platové 

třídy. Pro objektivní zhodnocení efektivnosti financování 

asistentů pedagoga v novém režimu je nutné vycházet 

minimálně z dat za rok 2017. 

Rovněž nepovažuji za vhodné, aby se financování asistentů 

pedagoga v současné době snižovalo. A to z toho důvodu, 

že faktické personální zajištění tohoto podpůrného opatření 

je dle tematické zprávy ČŠI velmi obtížné mimo jiné 

podpůrného opatření personálního charakteru (zejména pedagogických 

pracovníků, ale i tlumočníka českého znakového jazyka či přepisovatele 

pro neslyšící). Současná právní úprava u těchto podpůrných opatření 

vychází z nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy. Praxe 

ukazuje, že takto pojaté vyčíslení normované finanční náročnosti 

předmětných podpůrných opatření v mnoha případech představuje 

financování nad rámec skutečných výdajů, jež právnické osoby 

vykonávající činnost školy nebo školského zařízení mají v souvislosti 

s poskytováním konkrétní podpory. Z toho důvodu se jeví jako vhodné 

změnit právní úpravu v tom směru, že normovaná finanční náročnost bude 

nově kalkulována nikoliv na základě nejvyššího platového stupně 

příslušné platové třídy, nicméně platového stupně středního, tak aby se 

dospělo k co možná nejhospodárnějšímu využití finančních prostředků 

státního rozpočtu odpovídajícímu skutečnosti. Nastavení normativu podle 

předložené novely bude na celý úvazek ve výši 22 900 Kč, což je o něco 

vyšší, než výše uvedená průměrná potřeba pokrytí mezd a platů asistentů 

pedagoga v systému. Prostředky, které školy nevyužívaly na asistenta 

pedagoga, mohou být v systému využity pro jiná podpůrná opatření. 

Aktuální počet asistentů pedagoga financovaných z podpůrných opatření 

(12 270) je financován z prostředků státního rozpočtu v 8. platové třídě 

a 7. stupni. Novelou vyhlášky nesnižujeme objem finančních prostředků 

v rozpisu rozpočtu, garantujeme finanční prostředky na AP v 8. platové 

třídě, 5. stupni v souladu s hospodárným čerpáním finančních prostředků 

státního rozpočtu. Ze statistických dat vyplývá, že cca 10 000 AP je 

zařazeno do 5. a nižšího platového stupně, 11 000 AP pak do 8. a nižší 

platové třídy. Úpravou platového stupně tak dojde ke spravedlivé 

distribuci finančních zdrojů. 
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i z důvodu jeho nízkého finančního ohodnocení.[4] 

Pokud se budou finanční prostředky na asistenta pedagoga 

počítat pouze ze 4. platového stupně, může to vést k tomu, 

že ředitelé a ředitelky škol nebudou mít finance na asistenty 

pedagoga se zkušenostmi delšími než 19 let. S ohledem 

na to, že práci asistentů pedagoga v dnešní době zastávají 

i lidé zcela bez zkušeností (viz tematická zpráva ČŠI), je 

odrazování zaměstnávání zkušených asistentů pedagoga 

krajně nezodpovědné. Nehledě na to, že by toto ustanovení 

mohlo v praxi vést k diskriminaci na základě věku, a tedy 

k porušení antidiskriminačního zákona[5]. 

Zdá se proto rozumnější počítat finance z nejvyššího 

platového stupně a školy zavázat k vrácení nevyužitých 

finančních prostředků, pokud asistenta pedagoga zařadí 

do nižšího platového stupně nebo nižší platové třídy. 

Podobně by to mělo platit i pro výpočet roční finanční 

náročnosti tlumočníka českého znakového jazyka 

a přepisovatele pro neslyšící. 

Tato připomínka je zásadní.“ 
5. K čl. I bodu 10, 11 a 12 (příloha č. 1 oddíl 3 část A – 

opatření třetího, čtvrtého a pátého stupně – personální 

podpora) 

Za žádných okolností nemohu souhlasit s tím, aby finanční 

náročnost na podpůrné opatření asistenta pedagoga, a tedy 

množství peněz, které škola dostane, se odvíjela pouze od 

přímé pedagogické činnosti. 

Asistent pedagoga vykonává jak přímou, tak nepřímou 

pedagogickou činnost. Do nepřímé pedagogické činnosti 

spadá příprava asistenta pedagoga na výuku, doprovod žáka 

se SVP na akce pořádané školou, pomoc žákovi se 

sebeobsluhou, společné plánování a koordinace práce 

asistenta pedagoga s učitelem, komunikace se zákonnými 

zástupci žáka, komunikace se ŠPZ a nezbytná 

administrativa. Nepřímá pedagogická činnost může tvořit až 

polovinu plného pracovního úvazku asistenta pedagoga.  

Lze si jen stěží představit, že by škola mohla zajistit 

kvalitního asistenta pedagoga, pokud by na tyto aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně.  

Předkládaný návrh nehodlá nic měnit na tom, že reálný rozsah nepřímé 

činnosti rozvrhne pedagogickému pracovníkovi ředitel školy. Do pracovně 

právní roviny nemá tato úprava vůbec ambici zasahovat. Na druhou stranu 

musí MŠMT jednoznačně vymezit, co je obsahem daného podpůrného 

opatření ve vztahu ke konkrétnímu dítěti/žákovi/studentovi. Z toho 

důvodu musí mít ŠPZ jasná vodítka pro to, jaký rozsah stěžejní přímé 

pedagogické činnosti je s daným podpůrným opatřením spojeno.  

Nově bude stanoveno, že vyjádření normované finanční náročnosti 

(kalkulující s vyšším počtem hodin činnosti než je u daného podpůrného 

opatření stanoven pro přímou činnost) předpokládá hrazení ze státního 

rozpočtu i u části nepřímé činnosti. Její reálné rozvrhnutí, jak je výše 

uvedeno, bude však i nadále na řediteli školy.  

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vychází z předpokladu, že při 

práci se žákem vykonává asistent pedagoga přímou pedagogickou činnosti 

nikoliv pouze ve vyučovací hodině, ale i mimo ni. V zásadě tedy platí, že 
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nedostala potřebné finance. 

Navíc mám pochybnosti o tom, že by ŠPZ bylo schopné 

určit, jaký rozsah práce asistenta pedagoga bude tvořit 

pouze přímá pedagogická činnost. Rozsah přímé a nepřímé 

pedagogické činnosti nejlépe rozvrhne sama škola, která 

jako jediná může flexibilně reagovat na aktuální potřeby 

žáka se SVP. 

Tato připomínka je zásadní. 

1 vyučovací hodina společně s činnostmi asistenta pedagoga u žáka nebo 

žáků mimo vlastní vyučování bude v průměru odpovídat 1 hodině přímé 

pedagogické činnosti asistenta pedagoga. 

V odůvodnění byly doplněny základní činnosti přímé a nepřímé práce 

asistenta pedagoga. 

KVOP 6. K čl. II bodu 1 

Nesouhlasím s přechodným ustanovením, které maximální 

počet souběžně pracujících pedagogických pracovníků ve 

třídě váže na právní režim, podle kterého ŠPZ vydalo 

doporučení. 

Navrhovaná změna totiž vede k absurdním závěrům. Pokud 

v současné době v některé třídě působí čtyři pedagogičtí 

pracovníci (např. učitel a tři asistenti pedagoga), pak po 

vypršení platnosti doporučení se ŠPZ bude muset řídit 

pravidlem maximálně tří pedagogických pracovníků na 

třídu. Některému žákovi tak bude muset podpůrné opatření 

v podobě asistenta pedagoga odebrat, nebo jeden z těchto 

žáků bude muset opustit svůj stávající třídní kolektiv a přejít 

do jiné třídy, kde bude počet pedagogických pracovníků 

splňovat kritérium počtu tří. V prvním případě jde o snížení 

vzdělávacího standardu pro žáka se SVP, v druhém je řešení 

necitlivé s ohledem na kamarádské vazby mezi spolužáky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

RVV Upozorňujeme, že navrhované změny ve finanční 

náročnosti podpůrných opatření (normovaná finanční 

náročnost má být nově kalkulována na základě středního 

platového stupně) mohou vést k výraznému snížení platů 

asistentů, což by ve svém důsledku vedlo ke snížení zájmu 

o tuto profesy (sic!) a ke zhoršení kvality poskytovaných 

služeb. 

Vysvětleno. 

Uváděné průměrné výše měsíčních platů vycházejí z údajů statistického 

výkazu P1, oddílu V, kde jsou uváděny přepočtené počty pracovníků 

a s nimi spojené mzdové výdaje bez ohledu na zdroj financování, 

tj. nejen včetně rozpočtové kapitoly MŠMT (333) vč. ESF, ale rovněž 

např. včetně financí z rozpočtů krajů, zřizovatelů apod. Oddíl se tedy 

vyplňuje za všechny zaměstnance organizace podle jednotlivých 

skupin profesí bez ohledu na to, z jakých prostředků jsou hrazeny 

jejich mzdy nebo platy. 

(Blíže k metodice vykazování: http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mpP117.pdf).  
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V roce 2016 odpovídal v regionálním školství průměrný přepočtený počet 

asistentů pedagoga 8 709,055 úvazkům (A) a byl spojen s objemem mezd 

a platů ve výši 1 907 096 903 Kč (B). 

Průměrný plat tedy odpovídal 18 248,20 Kč (C = (B/A)/12). 

Pokud bychom se podívali na aktuální údaje ze stejného zdroje dat (zatím 

pouze za 1. – 3. čtvrtletí 2017), pak: 

A = 11 515,201 úvazků 

B = 1 896 013 780 Kč 

C = 18 294 Kč 

Srovnatelná hodnota za 1. – 3. čtvrtletí 2016 odpovídá 17 176,10 Kč 

(A = 8 170,506 úvazků  

B = 1 263 036 509 Kč) 

což je sice na první pohled nižší hodnota, nicméně je zapotřebí vzít do 

úvahy, že od 1. 9. došlo k navýšení platových tarifů o 6 % a rovněž 

byly navýšeny prostředky na nenárokové složky platu o další 2 %. 

Z tohoto pohledu považuje předkladatel informace uvedené v odůvodnění 

za postačující k podpoře navrhovaných změn. 

Ostatně podobné diskrepance mohou nastat i při vyhodnocení průměrných 

platů asistentů pedagoga za rok 2017, které připomínkové místo navrhuje, 

neboť budou údaje zkresleny 15% navýšením tarifů od listopadu 2017. 

Tyto údaje navíc nebude možné vyhodnotit dříve, než v únoru 2018, kdy 

bude ukončen jejich sběr. 

Hl. město Praha K bodům 1 a 2 (§ 5 odst. 3 a 4): 

- Požadujeme v úvodní větě odstavců 3 a 4 za slovo 

„zajišťuje“ vložit slova „podle převažujících 

podpůrných činností“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

V Důvodové zprávě je v B. Zvláštní části k čl. I k bodům 1 

a 2 (§ 5) uvedeno: „Je proto vhodné oddělit činnosti 

asistenta pedagoga alespoň do dvou skupin, podle 

převažujících podpůrných činností tak, aby mohly být 

normovanou finanční náročností respektovány individuální 

potřeby a podpůrná opatření konkrétního žáka.“. V návrhu 

vyhlášky se však v § 5 odst. 3 ani 4 slova „podle 

Upraveno jinak.  

Text byl upraven tak, aby vyhověl připomínkám více připomínkových 

míst.  

ŠPZ v souladu s §16 školského zákona stanovuje nároky na podpůrná 

opatření žáků v kontextu jejich speciálních vzdělávacích potřeb. 

Rozhoduje tak i o rozsahu podpory asistenta pedagoga, kritériem 

pro rozhodování tak není primární zařazení do platové třídy, ale 

do požadovaných činností. Vyhláška pak v souladu se zákonem stanovuje 

normovanou finanční náročnost v závislosti na rozsahu požadovaných 

služeb pro žáka.    
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převažujících podpůrných činností“ neobjevují. V této 

souvislosti upozorňujeme, že asistent pedagoga při současné 

praxi vykonává ve většině případů veškeré činnosti uvedené 

v obou odstavcích. Nelze tedy podle našeho názoru striktně 

oddělit asistenta pedagoga, který bude podpůrným 

opatřením pouze v oblasti přímé činnosti při vzdělávání, 

přípravy na výuku a výchovné práce podle odstavce 3, ale 

nebude vykonávat činnosti uvedené v odst. 4 písm. b) a c). 

Veškeré tyto činnosti podle potřeb konkrétního žáka může 

vykonávat každý asistent pedagoga ve škole, tedy i ten, 

který je v předloženém návrhu specifikován v § 5 odst. 3.  

- Doporučujeme v odst. 4 písm. a) specifikovat slova 

„se skupinou žáků“ a dále, v souladu s čl. 26 odst. 6 

Legislativních pravidel vlády, na konci textu čárku 

nahradit středníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Akceptována úprava středníku. Viz výše 

Hl. město Praha K bodu 4 (§ 17 odst. 3): 

- Doporučujeme, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) a 

čl. 59 Legislativních pravidel vlády, na konci textu 

čárku vypustit. 

 

- V daném novelizačním bodu uvedená čárka nebyla nalezena.  

Hl. město Praha K bodu 7 (příloha č. 1 oddíl 2): 

- Doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 

Legislativních pravidel vlády, použít v textu 

normativní odkaz na jiný právní předpis v podobě 

jeho zkráceného názvu nebo zobecněného názvu 

umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného 

právního předpisu doplněný odkazem na poznámku 

pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto jiného 

právního předpisu nebo jeho ustanovení; nebo 

nenormativní odkaz na jiný právní předpis s 

použitím slov „jiný právní předpis“ doplněný 

odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede 

úplná citace tohoto jiného právního předpisu nebo 

Neakceptováno.  

Obdobným způsobem je upraveno již ve stávajícím znění vyhlášky 

č. 27/2016 Sb. Z důvodu vnitřní koherence právního předpisu 

zachováváme.  
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jeho ustanovení. 

 

Hl. město Praha K bodům 10 až 12 (příloha č. 1 oddíl 3 část A): 

      Doporučujeme: 

- v úvodních větách, v souladu s čl. 72 Legislativních 

pravidel vlády, za číslem „5“ vypustit tečku a dále 

v textu jednotně uvádět „ … hodin/týden“; 

- v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně bodu 5 

Personální podpora podbodu III.5 Personální 

podpora ve třetím sloupci první větě za slovo 

„pracovníků“ vložit čárku, 

- za tabulkou Podpůrná opatření třetího stupně bodu 5 

Personální podpora, v souladu s čl. 57 

Legislativních pravidel vlády, doplnit uvozovky 

nahoře a tečku. 

 

 

 

- Akceptováno 

 

- Akceptováno 

 

 

 

- Akceptováno 

 

 

 

Jihočeský kraj 1. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná 

opatření třetího stupně bod 5 Personální podpora zní: 

Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga jako pedagogický pracovník vykonává 

v pracovní době podle § 22a zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, 

přímou pedagogickou činnost a dále práce související 

s přímou pedagogickou činností. V navrhované změně 

vyhlášky je však stanovena pouze přímá pedagogická 

činnost asistenta pedagoga. Přijetím této novely by došlo 

k diskriminaci asistentů pedagoga, kterým by se do 

pracovní činnosti započítávala pouze přímá pedagogická 

činnost. Práce, které souvisejí s přímou pedagogickou 

činností (nepřímá pedagogická činnost) asistenti pedagoga 

vykonávají a jsou nedílnou součástí celkové podpory žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 

MŠMT musí jednoznačně vymezit, co je obsahem daného podpůrného 

opatření ve vztahu ke konkrétnímu dítěti/žákovi/studentovi. Z toho 

důvodu musí mít ŠPZ jasná vodítka pro to, jaký rozsah stěžejní přímé 

pedagogické činnosti je s daným podpůrným opatřením spojeno.  

Nově bude stanoveno, že vyjádření normované finanční náročnosti 

(kalkulující s vyšším počtem hodin činnosti než je u daného podpůrného 

opatření stanoven pro přímou činnost) předpokládá hrazení ze státního 

rozpočtu i u jisté části nepřímé činnosti v poměru 9:1. Její reálné 

rozvrhnutí, jak je výše uvedeno, bude však i nadále na řediteli školy. 

Jihočeský kraj 2. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v  tabulce Podpůrná 

opatření pátého stupně bod 5 Personální podpora zní:  

Školní psycholog 

v části V. 5. 7 není uveden školní psycholog, je uveden 

Vysvětleno. 

Odpovídá již současné úpravě, na které se nic nezamýšlí měnit.  
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pouze školní speciální pedagog. Školní psycholog je také 

odborníkem, který může zajistit odbornou podporu při 

vzdělávání žáků a je uveden např. jako personální podpora 

podpůrných opatření třetího stupně v  III. 5. 4. A a čtvrtého 

stupně IV. 5. 7 

V Odůvodnění v tabulce Podpůrná opatření podle vyhlášky 

č. 27/2016 Sb., ve znění návrhu je ale ve V. 5. 7 školní 

psycholog vedle školního speciálního pedagoga uveden 

Zásadní připomínka 

Jihočeský kraj 3. Čl. II Přechodná ustanovení 

Bod 2. Poskytování podpůrného opatření na základě 

doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy; 

normovaná finanční náročnost pro účely poskytování 

finančních prostředků ze státního rozpočtu podpůrného 

opatření doporučeného podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, 

se však ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí pravidly 

pro podpůrné opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve 

znění ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které je tomuto 

podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší. 

Z formulace bodu 2 v části uvedené kurzívou není 

jednoznačné, zda se stávajících asistentů pedagoga, kteří již 

na školách působí, dotkne změna v odměňování. Nejedná se 

v navržené  novele vyhlášky o retrospektivu? V případě, že 

ano, kdo tedy bude finanční rozdíl doplácet? 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno.  

Je zřejmé, že se jedná o nestandardní vyjádření, nicméně jiné vhodné 

normativní vyjádření zamýšlené právní regulace se dobře nenabízí.  

Mezi publikací právního předpisu obsahujícího věcně nová podpůrná 

opatření a dobou, odkdy bude možné tato podpůrná opatření doporučit, by 

měla být stanovena legisvakance 3 měsíců z důvodu nutnosti upravit 

i číselník, prostřednictvím něhož jsou podpůrná opatření vykazována.  

V daném případě však odloženou účinnost přílohy jako celku není možné 

použít, jelikož je úmyslem předkladatele použít vyjádření normované 

finanční náročnosti podle nové právní úpravy od 1. 1. 2018 i na podpůrná 

opatření již doporučená. Výše uvedená regulace právních vztahů zasahuje 

do normované finanční náročnosti, a posléze do příplatku k normativům.  

Jakožto součást normativního financování jde o právní úpravu, která 

do značné míry závisí i na možnostech státního rozpočtu, konkrétně 

rozpočtové kapitoly MŠMT.  

Jihomoravský 

kraj 

Poznámky č. 4) a 8) tabulky v příloze č. 1 oddílu 2 odkazují 

na nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, které bude ke dni 1.1.2018 zrušeno a nahrazeno 

novým nařízením. Poznámky proto navrhujeme 

aktualizovat. 

Akceptováno.  

Jihomoravský 

kraj 

Vyhláška v příloze 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná 

opatření třetího stupně bod 5 nastavuje nově personální 

podporu. Rozsah podpory je u asistentů pedagoga určen 

„úvazkem nezbytné přímé pedagogické činnosti při výuce 

Akceptováno.  

Text upraven tak, že je zmiňován přímo rozsah pedagogické činnosti bez 

použití slova „úvazek“. Rovněž byla v normované finanční náročnosti 

zohledněna i výše nezbytné přímé pedagogiké činnosti v poměru 9:1. 
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podle potřeb žáka“. Takový způsob považujeme za 

nepřijatelný. V případě pedagogických pracovníků je vždy 

ze zákona počítáno s přímou pedagogickou činnosti a prací 

související s přímou pedagogickou činností. Nic na tom 

nemůže změnit ani chybně stanovené rozmezí pro rozsah 

přímé pedagogické práce v nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, které „umožňuje“ asistentovi 

pedagoga nastavit týdně až 40 hodin přímé pedagogické 

činnosti.  

Podle našeho názoru je nezbytné při rozsahu podpory 

zohledňovat nikoli pouze přímou pedagogickou činnost, ale 

také nezbytný rozsah prací související s přímo 

pedagogickou činností. Tento problém často vyvstává i za 

stávající úpravy, která zohledňování dostatečného rozsahu 

prací přímo souvisejících s přímou pedagogickou činností 

výslovně neřeší. Školy – zaměstnavatelé za použití výše 

uvedeného rozsahu přímé pedagogické činnosti asistentů 

pedagogů v nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vadně rozsah přímé pedagogické 

činnosti asistentů pedagoga nastavují. Asistent pedagoga 

pak není v pracovní době schopen se účastnit ani jednání 

pedagogických rad, natož mít čas na práce související! 

Navrhovaný postup se jeví o to víc nesprávný, že i 

v případě nepedagogického pracovníka – tlumočníka 

českého znakového jazyka je rozsah „časové dotace“ 

navrhován s ohledem na „potřebu přípravy tlumočení“, což 

považujeme za obdobu práce související s přímo 

pedagogickou činností u pedagogického pracovníka! 

Proto navrhujeme dotčenou část vyhlášky změnit tak, 

aby při stanovení rozsahu podpory byla zohledněna 

nikoli pouze přímá pedagogická činnost, ale také 

nezbytný rozsah prací související s přímo pedagogickou 

činností. 

 

 

 

Jihomoravský 

kraj 

Stejnou zásadní připomínku, jako v předchozím bodě, 

uplatňujeme pro stanovení rozsahu podpory asistenta 

pedagoga uvedenou v tabulce Podpůrná opatření čtvrtého 

Viz výše. 
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stupně bod 5 Personální podpora v příloze č. 1 oddíle 3 části 

A.  

 

Jihomoravský 

kraj 

Stejnou zásadní připomínku jako v bodě 2 a 3 uplatňujeme 

pro stanovení rozsahu podpory asistenta pedagoga 

uvedenou v tabulce Podpůrná opatření pátého stupně bod 5 

Personální podpora v příloze č. 1 oddíle 3 části A.  

 

Viz výše. 

Jihomoravský 

kraj 

Zásadně nesouhlasíme s formulací a obsahem částí bodu 2 

Čl. II Přechodných ustanovení, uvedenou za středníkem. Na 

základě této části dotčeného ustanovení, by stávající nárok 

na podporu státu vyjádřenou normovanou finanční 

náročností pro případy dříve doporučeného podpůrného 

opatření, které doznalo změny připomínkovanou vyhláškou, 

byl nahrazen zcela neurčitým nárokem na podporu pro 

„podpůrné opatření svou povahou a účelem nejbližší. Na 

rozdíl od stávajícího stavu, kdy je výše nároku určena 

obecně závazným právním předpisem, by předmětné nároky 

byly předmětem úvah financující instituce. Takový stav je 

zjevně nežádoucí. Navrhujeme, aby dotčená podpůrná 

opatření doporučená před navrhovanou novelou vyhlášky 

byla financována i nadále v nezměněné podobě. Pokud by 

byl pro autora novely vyhlášky takový stav nepřijatelný, je 

zcela nezbytné, aby vyhláška byla doplněna o převodní 

tabulku, obdobnou jako je uvedena v důvodové zprávě k 

vyhlášce doplněnou o příslušné nové kódy finanční 

náročnosti, které dále budou promítnuty do výkazu R 43-01. 

Vysvětleno.  

Vysvětlení prostřednictvím odůvodnění považujeme za dostatečné vodítko 

pro „spárování“ podpůrných opatření, podle nichž se určuje normovaná 

finanční náročnost v novém režimu. V rámci legislativního textu by mohlo 

působit nepřehledně a těžkopádně.  

Jihomoravský 

kraj 

Zásadní námitku vznášíme vůči bodu 3 Čl. II Přechodných 

ustanovení. Navržený postup by vytvářel kategorii 

doporučení vydaných po účinnosti vyhlášky ve lhůtě tří 

měsíců od „vyhlášení novely vyhlášky“, tedy doporučení 

vydaných podle zrušeného právního předpisu. Tento postup 

nepovažujeme za legislativně vhodnou techniku a 

navrhujeme této bod přechodných ustanovení vypustit bez 

náhrady s tím, že řešený problém bude odstraněn dostatečně 

dlouhou, tedy cca tříměsíční legisvakační lhůtou 

Vysvětleno.  

Je zřejmé, že se jedná o nestandardní vyjádření, nicméně jiné vhodné 

normativní vyjádření zamýšlené právní regulace se dobře nenabízí.  

Mezi publikací právního předpisu obsahujícího věcně nová podpůrná 

opatření a dobou, odkdy bude možné tato podpůrná opatření doporučit, by 

měla být stanovena legisvakance 3 měsíců z důvodu nutnosti upravit 

i číselník, prostřednictvím něhož jsou podpůrná opatření vykazována.  

V daném případě však odloženou účinnost přílohy jako celku není možné 

použít, jelikož je úmyslem předkladatele použít vyjádření normované 
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finanční náročnosti podle nové právní úpravy od 1. 1. 2018 i na podpůrná 

opatření již doporučená. Výše uvedená regulace právních vztahů dle 

našeho názoru představuje pouze nepravou retroaktivitu a nepředstavuje 

tedy zásah do právní jistoty, který by nebyl odůvodnitelný v demokratické 

společnosti. Pro účely právní úpravy, která si klade za cíl co 

nejhospodárnější nakládání s prostředky státního rozpočtu, jde o úpravu 

nanejvýše potřebnou.   

Karlovarský kraj Zásadní připomínka: 

Příloha č. 1 - 2. Obecná pravidla normované finanční 

náročnosti 

Odůvodnění: 

Při stanovení normované finanční náročnosti se nově již 

nebude u jednotlivých podpůrných opatření personálního 

charakteru vycházet ze sedmého platového stupně, ale ze 

čtvrtého. Pro ukázku, v Karlovarském kraji je ¼ asistentů 

pedagoga zařazena výše než v platovém tarifu 8/4, což 

v mnoha případech může způsobit skutečnost, že škola 

nebude mít na doplacení platu těchto asistentů pedagoga 

(nehledě na fakt, že s přibývající praxí se bude 

v jednotlivých případech postupně navyšovat platový 

stupeň). Dalším příkladem je i počet pedagogických 

pracovníků ve 12. platové třídě. V platovém tarifu 12/4 a 

nižším, máme v přepočtu na úvazky v Karlovarském kraji 

798, služebně starších pak 1603. Pokud tedy kdokoliv 

z těchto služebně starších bude vykonávat pedagogickou 

intervenci u žáků, škola bude na podpůrné opatření doplácet 

z vlastních zdrojů (příplatek přitom již nebude přiznán). 

V návaznosti na uvedené se domníváme, že takto nastavený 

platový stupeň není zcela optimální. Alespoň částečným 

řešením by byl 5 platový stupeň místo navrhovaného 4. 

Akceptováno částečně. 

MŠMT vycházelo ze statistických údajů za celou ČR, kde bylo prokázáno, 

že přidělovaná normovaná finanční náročnost ve skutečnosti není 

pro odměňování asistentů pedagoga používána. Normovaná finanční 

náročnost na podpůrná opatření je normativ, který dostane do svého 

rozpočtu škola a není pro ni účelový. Hodnota všech poskytovaných 

podpůrných opatření ve školách všech zřizovatelů je 2,3 mld. Kč 

(od ledna do října 2017). Jako u všech normativů i u asistenta pedagoga 

jako podpůrného opatření je nutné rozlišovat normu – přidělení peněz 

škole a skutečnost – tj. skutečné zařazení dle katalogu prací daného 

asistenta pedagoga.  

MŠMT upravil návrh tak, že vychází z 8. platové třídy a jejího 5. stupně 

(původní návrh počítal se 4. stupněm). Ve spojení s tím však byl vypuštěn 

koeficient 1,05 ve vzorcích pro výpočet normované finanční náročnosti.  

Nastavení normativu podle předložené novely bude na celý úvazek ve výši 

22 900 Kč, což je o něco vyšší, než výše uvedená průměrná potřeba 

pokrytí mezd a platů asistentů pedagoga v systému. Prostředky, které 

školy nevyužívaly na asistenta pedagoga, mohou být v systému využity 

pro jiná podpůrná opatření. Aktuální počet asistentů pedagoga 

financovaných z podpůrných opatření (12 270) je financován z prostředků 

státního rozpočtu v 8. platové třídě a 7. stupni. Novelou vyhlášky 

nesnižujeme objem finančních prostředků v rozpisu rozpočtu, garantujeme 

finanční prostředky na AP v 8. platové třídě, 5. stupni v souladu 

s hospodárným čerpáním finančních prostředků státního rozpočtu. 

Ze statistických dat vyplývá, že cca 10 000 AP je zařazeno do 5. a nižšího 

platového stupně, 11 000 AP pak do 8. a nižší platové třídy. Úpravou 

platového stupně tak dojde ke spravedlivé distribuci finančních zdrojů. 
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Karlovarský kraj Zásadní připomínka: 

§ 16 odst. 4 

 

Odůvodnění: 

Do věty: „V případě vyhodnocení doporučení k využití 

asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka 

nebo přepisovatele pro neslyšící školské poradenské 

zařízení vždy posoudí také, zda rozsah hodin doporučeného 

podpůrného opatření odpovídá potřebám žáka.“, 

doporučujeme doplnit, že školské poradenské zařízení vždy 

po konzultaci s ředitelem školy posoudí také, zda rozsah 

hodin doporučeného podpůrného opatření odpovídá 

potřebám žáka.   

Vysvětleno. 

Toto ustanovení by bylo nadbytečné, vyplývá z povinnosti ŠPZ v §12 

odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

Kraj Vysočina Připomínka k Čl. I bodu 1: 

Kraj Vysočina nemá problém s rozdělováním druhu 

asistenta (podle odst. 1 a odst. 2) z pozice ŠPZ, ač v 

současné době je náplň práce plně v kompetenci ředitele 

školy a druh asistenta navazuje na konkrétní náplň práce a 

ze strany ŠPZ tak prakticky dojde k zásahu do 

pracovněprávních vztahů uvnitř škol. ŠPZ by ale od počátku 

měly mít jasně danou metodiku posuzování, aby 

nedocházelo k velkým rozdílům mezi jednotlivými 

zařízeními a ke obdobným případům se přistupovalo 

obdobně.  

Navrhujeme posunutí účinnosti novely § 5 odst. 3 a 4 

vyhlášky do doby vydání jednotné metodiky MŠMT vůči 

ŠPZ k rozdělování druhů asistentů.  

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

 

Akceptováno jinak. 

Vymezení v § 5 doznalo značných změn na základě připomínek různých 

míst. Činnosti a kompetence asistenta pedagoga byly rozděleny zásadně 

tak, aby nedocházelo k potřebě dalších doplňujících výkladů. 

Kraj Vysočina Připomínka k Čl. I bodu 4: 

Upozorňujeme, že při aplikaci § 17 odst. 3 může dojít k 

výkladovým nesrovnalostem. 

Navrhujeme důsledně (a to alespoň v důvodové zprávě) 

vydefinovat, co přesně vyjadřuje sousloví „vyžaduje 

plnění povinnosti přednostního přijetí žáka“.  

 

Vysvětleno. 

Ustanovení vyplývá z povinností spádové školy.  
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Kraj Vysočina Připomínka k Čl. I bodu 6: 

Se změnou počtu pedagogických pracovníků souhlasíme. 

S uvedeným ale souvisí následující:  

Vyhláška v § 24 jasně stanoví pravidla pro školy, třídy, 

oddělení a skupiny zřízené podle § 16 odst. 9, do inkluze 

tedy zahrnuty jsou.  

Navrhujeme vydat jasnou metodiku ze strany MŠMT 

vůči ŠPZ, která stanoví, jaká podpůrná opatření mohou 

děti v těchto školách a třídách využívat a jaká ne a zda 

bude financování stejné jako v běžných třídách či nikoli.  

Vysvětleno. 

V tomto směru je jasné co mohou školy obdržet z vyhlášky č.27/2016Sb., 

je uvedeno v Příloze č. 1 a po dobu platnosti zvýšeného normativu je 

zpracována i metodika jak postupovat u podpory asistenta pedagoga.  

Kraj Vysočina Připomínka k Čl. I bodu 10 (k bodu III. 5. 1 A): 

Upřesnění a rozdělení výší úvazku asistentů pedagoga 

považujeme za vhodné a pro praxi vstřícnější. Dáváme však 

podnět ke zvážení, zda by nebylo vhodné umožnit ŠPZ ke 

stanovení počtu hodin přímé pedagogické činnosti asistenta 

pedagoga přidat ještě i menší počet hodin nepřímé činnosti 

(2-8 hodin týdně/1,0 úvazku), neboť by taková úprava lépe 

reflektovala nařízení vlády č. 75/2005 Sb.  

Toto nařízení vlády stanoví, že asistent pedagoga má ze 

svého úvazku 50-100% PPČ. Kvalitní podpora dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje spolupráci a 

komunikaci mezi asistentem pedagoga a třídním učitelem, 

učiteli jednotlivých předmětů, vedením školy, případně i 

komunikaci s rodiči dítěte a další činnosti nespadající do 

PPČ, máme ale za to, že jde o neoddělitelnou součást tohoto 

podpůrného opatření. Odtud také sousloví asistent 

pedagoga, nikoli asistent dítěte. Proto není důvod část PO 

ve formě PPČ hradit a jinou část, mimo PPČ z normované 

finanční náročnosti vyřadit, pokud je pro daný případ 

potřebná.  

Navrhujeme doplnit úvazek nezbytné přímé 

pedagogické činnosti při výuce podle potřeb žáka o 

možnost navýšení úvazku o maximálně 8 hodin týdně 

nad počet hodin přímé pedagogické činnosti.  

 

Akceptováno.  

Text upraven tak, že je normovaná finanční náročnost nově zohledňuje 

i rozsah nezbytné nepřímé pedagogické činnosti v poměru 9:1. 

Královéhradecký 

kraj 

K bodu 7. - příloha č. 1 oddíl 2 tabulka:  

Obecná pravidla normované finanční náročnosti, v tabulce 
Neakceptováno.  

Činnosti vymezené v § 5 odst. 4 věcně odpovídají 5. platové třídě 
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ve druhém sloupci začínající slovem „kde:“ nahradit větu 

„PTap1 je platový tarif ve 4. platovém stupni v 5. platové 

třídě stanovený podle jiného právního předpisu“ větou 

„PTap1 je platový tarif ve 4. platovém stupni v 6. platové 

třídě stanovený podle jiného právního předpisu“. 

Na základě poznatků z fungování systému podpůrných 

opatření se ukazuje, že především  

ve větších městech je problém zajistit asistenta pedagoga. 

Zařazením AP podle § 5 odst. 4  

do 5. platové třídy by se tato šance ještě snížila, školy by 

toto podpůrné opatření nemohly poskytovat. 

Zásadní připomínka 

v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb.  

Královéhradecký 

kraj 

Doporučující připomínky: 

Změnou normované finanční náročnosti personálních 

podpůrných opatření v průběhu školního roku budou školy 

nuceny především u asistentů pedagoga zařazených do 

vyššího stupně, než připouští vyhláška č. 27/2016 Sb., ve 

znění návrhu, jejich platy hradit na úkor ostatních 

pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že jsou 

smlouvy s pedagogickými pracovníky zaměstnanými na 

základě doporučeného personálního podpůrného opatření 

uzavírány nejčastěji na období školního roku, bylo by pro 

školy výhodnější nastavit účinnost vyhláška č. 27/2016 Sb., 

ve znění návrhu, v části normované finanční náročnosti 

personálních podpůrných opatření od 1. 9. 2018. 

Vysvětleno. 

Dřívější nabytí účinnosti je v daném případě záměrem předkladatele, který 

je veden zejména z důvodu možností rozpočtové kapitoly MŠMT.  

Liberecký kraj Zásadní připomínka  

K čl. 1, bod 7 – Oproti stávajícímu znění vyhlášky se 

upravuje obecné pravidlo normované finanční náročnosti 

podpůrných opatření osobního charakteru, a to tak, že 

namísto nejvyššího platového stupně v příslušné platové 

třídě bude užíváno 4. platového stupně. Ačkoli vnímáme 

zdůvodnění vedoucí k tomuto návrhu, jsme přesvědčeni, že 

ani tato změna nepředstavuje postup správný. Již při 

připomínkování původního návrhu vyhlášky č. 27/2016 Sb., 

předložené k připomínkovému řízení pod č.j. MSMT 

36616/2015-2, jsme na – z pohledu účelnosti a zejména 

hospodárnosti –  problematickou konstrukci obecných 

Částečně akceptováno. 

Pro stanovení normované finanční náročnosti je po úpravě relevantní 

nikoliv 4. ale 5. platový stupeň. Nastavení normativu podle předložené 

novely bude na celý úvazek ve výši 22 900 Kč, což je o něco vyšší, než 

výše uvedená průměrná potřeba pokrytí mezd a platů asistentů pedagoga 

v systému. Prostředky, které školy nevyužívaly na asistenta pedagoga, 

mohou být v systému využity pro jiná podpůrná opatření. Aktuální počet 

asistentů pedagoga financovaných z podpůrných opatření (12 270) je 

financován z prostředků státního rozpočtu v 8. platové třídě a 7. stupni. 

Novelou vyhlášky nesnižujeme objem finančních prostředků v rozpisu 

rozpočtu, garantujeme finanční prostředky na AP v 8. platové třídě, 5. 
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pravidel upozorňovali. Na základě dosavadního průběhu 

poskytování podpůrných opatření, kdy byly dle zjištění 

MŠMT prostředky vynakládány nehospodárně (tedy 

obvykle ve výši neodpovídající skutečnému platovému 

zařazení příslušných pracovníků poskytujících podpůrná 

opatření osobního charakteru), se navrhuje prostředky na 

tato podpůrná opatření kalkulovat ve středové hodnotě 

platových stupňů. Tento postup je ze shodných důvodů 

metodicky nesprávný, neboť z hlediska právního předpisu 

upravujícího vzdělávání žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami nelze postihnout 

platové zařazení desítek, stovek a tisíců pracovníků. V 

konečném důsledku povede k tomu, že sice většině škol a 

školských zařízení budou prostřednictvím normované 

finanční náročnosti poskytnuty prostředky ve výši 

dostačující ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci, nicméně 

neřeší tu část pracovníků škol, jejichž platové zařazení  

je oprávněně ve vyšším platovém stupni příslušné třídy. 

Např. v případě asistenta pedagoga P2 zařazeného do 

nejvyššího platového stupně se bude jednat o rozdíl ve výši 

3.300 Kč v platovém tarifu měsíčně, tedy – s ohledem na 

obecné pravidlo – o rozdíl 56.548 Kč (při zachování 

shodného podílu 5 % na nadtarifní složky) ročně, resp. min. 

o rozdíl 35.969 Kč (pokud nebudeme uvažovat nadtarifní 

složky výpočtem dle obecného pravidla). Škola či školské 

zařízení tedy bude muset tuto částku dofinancovat z 

běžného rozpočtu na platy (a tedy tzv. na úkor ostatních 

pedagogických  

a nepedagogických pracovníků, což právě nová právní 

úprava měla odbourat), nebo bude takovou částku 

požadovat po krajském úřadu, čímž bude vytvářet tlak na 

rezervu jím vytvořenou. 

Jsme si vědomi toho, že původní řešení je nehospodárné a 

také jsme na toto upozorňovali v předchozím, navrhované 

řešení hospodárnost zvyšuje, současně však v některých 

případech povede k tomu, že původní záměr právní úpravy 

nebude naplněn a shodné finanční zabezpečení podpůrných 

stupni v souladu s hospodárným čerpáním finančních prostředků státního 

rozpočtu. Ze statistických dat vyplývá, že cca 10 000 AP je zařazeno do 5. 

a nižšího platového stupně, 11 000 AP pak do 8. a nižší platové třídy. 

Úpravou platového stupně tak dojde ke spravedlivé distribuci finančních 

zdrojů. 
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opatření ze strany státu nebude platné. 

V souvislosti s tímto navrhujeme, aby se MŠMT zabývalo 

úpravou celkového procesu vykazování a financování 

podpůrných opatření osobního charakteru, kdy škola vykáže 

(z tohoto pohledu jedno zda před či po zahájení poskytování 

podpůrného opatření) konkrétní platové zařazení 

příslušného pracovníka a na něj mu budou poskytnuty 

prostředky dle obecného pravidla, tj. vč. 5 % na nadtarifní 

složky platu. 

V souvislosti s tímto si dovolujeme odkázat na shodnou 

situaci v případě pomůcek dle části B přílohy vyhlášky. 

I zde normovaná finanční náročnost postrádá vazbu na 

skutečně a hospodárně vynaložené prostředky na zajištění 

konkrétních pomůcek. Již v minulosti jsme upozorňovali  

na problematičnost fixace cen jednotlivých pomůcek bez 

hlubšího odůvodnění, nehledě na vývoj cen těchto pomůcek 

v čase. Z hlediska celkového objemu prostředků 

na podpůrná opatření se sice může jednat z pohledu MŠMT 

o nevelký objem prostředků, přesto jde o prostředky 

v jistém rozsahu ze shodných důvodů vynaložené 

nehospodárně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Fixace cen kompenzačních pomůcek není předmětem novelizace 

vyhlášky. Jedná se o návrh nad rámec předkládaného materiálu. 

Liberecký kraj Zásadní připomínka  

K čl. 2, bodu 2 – V návaznosti na připomínku k čl. 1, bodu 

7 uvedenou výše upozorňujeme  

na skutečnost, že tímto přechodným ustanovením budou 

dotčeny nejen právní vztahy na linii MŠMT – krajský úřad 

– škola, ale také právní vztahy na linii škola – pracovník. V 

důsledku tohoto přechodného ustanovení mohou školy v 

konkrétních případech obdržet prostředky ze státního 

rozpočtu nižší, než odpovídá uzavřeným pracovněprávním 

vztahům. Ty jsou obvykle koncipovány minimálně na 

školní rok a byly koncipovány na základě stávajícího 

právního předpisu. Nebude se jednat pouze o možný rozdíl 

v platovém stupni, ale může zasahovat i do oblasti 

nadtarifních složek platů, jejichž změna není odůvodnitelná 

pouhou změnou vyhlášky. 

 

Neakceptováno. 

MŠMT při návrhu změny normované finanční náročnosti daných 

podpůrných opatření vycházelo ze statistických údajů za celou ČR, kde 

bylo prokázáno, že přidělovaná normovaná finanční náročnost 

ve skutečnosti není pro odměňování asistentů pedagoga používána. 

Normovaná finanční náročnost na podpůrná opatření je normativ, který 

dostane do svého rozpočtu škola a není pro ni účelový. Hodnota všech 

poskytovaných podpůrných opatření ve školách všech zřizovatelů je 

2,3 mld. Kč (od ledna do října 2017). Jako u všech normativů i u asistenta 

pedagoga jako podpůrného opatření je nutné rozlišovat normu – přidělení 

peněz škole a skutečnost – tj. skutečné zařazení dle katalogu prací daného 

asistenta pedagoga. Je to jako u zařazování ostatních zaměstnanců školy – 

škola dostane pomocí krajských normativů (včetně podpůrných opatření) 

rozpočet a v rámci něho se pak ředitel musí pohybovat při odměňování 

všech svých zaměstnanců tak, aby s ním vyšel. 
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Moravskoslezský 

kraj 

K návrhu novely vyhlášky obecně 

Přijetím navrhované úpravy vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných dojde k podstatnému zhoršení podmínek pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP). Navrhované úpravy předpisu vedoucí k omezení 

činností asistenta pedagoga znemožní zajištění podpory 

žáků se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním, 

kterou mají tito žáci zaručenou zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Navrhovaná úprava je také v rozporu s obecným principem 

zavedeným v ustanovení § 1 odstavci 2 předmětné 

vyhlášky, který stanovuje, že veškeré postupy upravené 

vyhláškou jsou v souladu se zájmem žáka. Navrhované 

změny jsou vedeny výhradně snahou ušetřit finanční 

prostředky spojené s poskytováním podpůrných opatření, 

přičemž se tato snaha opírá o desinterpretaci dat získaných 

v průběhu přechodného období, ve kterém dochází 

k souběhu původního a nového systému financování 

podpory vzdělávání žáků se SVP. Konkrétní data, na 

základě kterých jsou vyvozovány závěry zdůvodňující 

navrhované změny, navíc nejsou v důvodové zprávě 

uvedena. 

Navržené změny jsou ve zjevném rozporu s Úmluvou o 

právech osob se zdravotním postižením i závazku ČR ve 

vztahu k plnění rozsudku Evropského soudu pro lidská 

práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice, neboť 

nedůvodně omezuje financování činností zajišťovaných 

asistentem pedagoga spadajících do nepřímé pedagogické 

činnosti, které jsou však pro zajištění speciálních 

vzdělávacích potřeb žáků nezbytné.  

Přijetí novely by také znamenalo významnou destabilizaci 

Akceptováno. 

Je třeba předně poukázat na to, že již stávající znění vyhlášky MŠMT 

a jemu podřízené organizace vykládají tím způsobem, že školské 

poradenské zařízení při vydávání doporučení vychází z toho, že v úvazku 

asistenta pedagoga podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. je zahrnuta pouze přímá 

činnost. V tomto duchu vydalo stanovisko jak NÚV, tak MŠMT. 

Toto stanovisko vychází ze skutečnosti, že je třeba rozlišovat 

pracovněprávní hledisko a hledisko konstruování podpůrného opatření pro 

konkrétního beneficienta, resp. způsob výpočtu částky normativního 

financování. 

Platí, že je na řediteli školy, aby z pracovněprávního hlediska určil 

parametry pracovního úvazku. U veřejných škol pak plně v souladu 

s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., a to v rámci stanoveného rozpětí 20 – 40 

hodin přímé pedagogické činnosti.   

Nastavení tohoto podpůrného opatření ve vztahu k dítěti/žákovi/studentovi 

a jeho normovaná finanční náročnost však dosud počítá pouze s přímou 

pedagogickou činností. Toto hledisko je tak relevantní pro školské 

poradenské zařízení při doporučování konkrétního časového rozsahu 

podpůrného opatření („úvazku“), a to tak, aby co nejvíce odpovídalo 

potřebám daného dítěte/žáka/studenta. Škola podle našeho názoru posléze 

musí zajistit přímou pedagogickou činnost asistenta pedagoga žákovi 

v takovém rozsahu, v jakém je jeho činnost konkrétnímu žákovi 

doporučena v doporučení  školského poradenského zařízení. Podpůrným 

argumentem, proč se při konstrukci (jak v rámci samotného doporučení 

školského poradenského zařízení, tak v rámci výpočtu normované 

finanční náročnosti) vychází pouze z přímé pedagogické činnosti je 

skutečnost, že asistent pedagoga může mít plný pracovní úvazek tvořený 

pouze přímou pedagogickou činností (srov. s nařízením 75/2005 Sb.). 

Nutno podotknout, že financování podpůrných opatření 

je normativní a není konstruováno tak, že se finančně pokrývají 

vyúčtované/vynaložené náklady. To je zřejmé například z faktu, 

že finanční krytí je konstruováno jako 8. platová třída v nejvyšším stupni 

bez ohledu na to, v jaké třídě a v jakém stupni je konkrétní asistent 

pedagoga zařazen. 

Novelizací §3 a §4 (konkretizace činností asistenta pedagoga) nedochází 

k omezení rozhodovacích pravomocí a kompetencí ředitelů škol nebo 
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systému v oblasti zaměstnávání pedagogických pracovníků 

- asistentů pedagoga, kteří by byli v porovnání s jinými 

pedagogickými pracovníky diskriminováni, neboť by jim do 

jejich pracovní činnosti nebyla započítávána nepřímá 

pedagogická činnost, přestože ji vykonávají a je důležitou 

součástí komplexní podpory žáků se SVP.  

Navrhovaná úprava vyhlášky v rozporu s Nařízením vlády 

č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků de facto omezuje pravidlo, které svěřuje 

rozhodnutí o stanovení rozsahu přímé a nepřímé 

pedagogické činnosti řediteli školy, tím, že normovanou 

finanční náročnost stanovuje pouze pro přímou 

pedagogickou činnost.   

Předkladatel také v rozporu s pracovněprávními předpisy 

ukládá poradenským pracovníkům školského poradenského 

zařízení dopředu rozhodnout o tom, zda bude asistent 

pedagoga zařazen do 5. nebo 8. platové třídy, přičemž 

nejsou stanovená žádná pravidla, podle kterých bude volba 

pracovní náplně asistenta pro účely vydání doporučení ze 

strany školského poradenského zařízení provedena.  

Z hlediska ochrany práv zaměstnanců a naplňování zásad a 

pravidel stanovených zákoníkem práce, vytváří předmětná 

novela prostor pro diskriminaci až zneužívání více než 13 

000 pedagogických pracovníků v českém školství. 

Asistent pedagoga musí mít zcela nepochybně, jako každý 

jiný pedagogický pracovník, zajištěno odpovídající finanční 

ohodnocení nepřímé pedagogické činnosti, pokud ji 

prokazatelně vykonává. 

Navrhovaná úprava je v krátké době již druhou úpravou 

tohoto předpisu, která je zkrácením připomínkového řízení 

vedena evidentní snahou zamezit odborné diskusi nad 

k určování zařazení asistentů pedagoga do konkrétního platového stupně 

ze strany školského poradenského zařízení. Sledovaným cílem je, aby ze 

strany školského poradenského zařízení došlo k upřesnění vykonávaných 

činností asistentem pedagoga. A tím na základě provedené speciálně 

pedagogické a psychologické diagnostiky ke zvýšení cílenosti 

a konkretizace podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak 

aby tato podpora vedla k maximálnímu využití vzdělávacího potenciálu 

každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.  

Kategorizace činností asistentů pedagoga bude mít vliv výhradně 

na objem finančních prostředků uvolněných v rámci normované finanční 

náročnosti personálního podpůrného opatření. 

S vědomím, že je nutné zohlednit při stanovení normované finanční 

náročnosti i nepřímou pedagogickou činnost byly předmětné pasáže nově 

upraveny tak, že je v rozsahu doporučeném školským poradenským 

zařízením zahrnuta i nepřímá činnost v poměru 9:1. 

Nastavení normativu podle předložené novely bude na celý úvazek ve výši 

22 900 Kč, což je o něco vyšší, než výše uvedená průměrná potřeba 

pokrytí mezd a platů asistentů pedagoga v systému. Prostředky, které 

školy nevyužívaly na asistenta pedagoga, mohou být v systému využity 

pro jiná podpůrná opatření. Aktuální počet asistentů pedagoga 

financovaných z podpůrných opatření (12 270) je financován z prostředků 

státního rozpočtu v 8. platové třídě a 7. stupni. Novelou vyhlášky 

nesnižujeme objem finančních prostředků v rozpisu rozpočtu, garantujeme 

finanční prostředky na AP v 8. platové třídě, 5. stupni v souladu 

s hospodárným čerpáním finančních prostředků státního rozpočtu. 

Ze statistických dat vyplývá, že cca 10 000 AP je zařazeno do 5. a nižšího 

platového stupně, 11 000 AP pak do 8. a nižší platové třídy. Úpravou 

platového stupně tak dojde ke spravedlivé distribuci finančních zdrojů. 

 

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



Stránka 34 (celkem 81) 

zásadními změnami, které novela přináší. 

Považujeme za nepřijatelné, aby takto zásadní a 

problematickou změnu prováděcího předpisu omezující 

efektivitu systému podpůrných opatření uskutečnila vláda, 

jejíž působení končí, a která za způsobené zhoršení 

kvality podpory poskytované žákům se SVP neponese 

politickou odpovědnost. Veškeré případné změny právní 

úpravy je třeba podložit pečlivou analýzou uskutečněnou po 

skončení přechodného období – tedy nejdříve v roce 2019. 

Případné změně také musí předcházet odborná diskuze. 

Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby do skončení 

přechodného období a vypracování důkladné analýzy po 

jeho uplynutí nebyla vyhláška č. 27/2016 Sb. měněna. 

 

Moravskoslezský 

kraj 

K důvodové zprávě obecně 

Na řadě míst (viz níže) jsou uváděna tvrzení, která jsou 

vydávána za důkazy opravňující předkladatele ke změnám, 

přitom nejsou nijak doložena a jsou natolik obecné povahy, 

že je lze považovat za účelová až zavádějící. 

Příklad: důvodová zpráva str. 1 „Odůvodnění hlavních 

principů“: 

„V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v řadě 

případů není zajištěna účelnost této pozice na škole. To je 

důvodem k takovým úpravám legislativy, které by do 

finančních prostředků vynakládaných na asistenty 

pedagoga vnesly vnitřní diferenciaci.“  

 

Zásadní připomínka:  

Požadujeme doplnit kompletní analýzu včetně představení 

metodiky sběru dat, výzkumného souboru a zejména 

způsobu vyhodnocení účelnosti působení asistentů ve 

školách. 

 

Vysvětleno, upraveno jinak. 

Tvrzení jsou založena na analýze společného vzdělávání, která je založena 

na datech z výkazů a školních matrik. Obsahuje úplná data. Pracuje s daty 

z přechodného období, i z daty z nových podpůrných opatření.  

Pojem „účelné využití“ byl v textu odůvodnění použit nevhodně. MŠMT 

mělo na mysli situace, kdy docházelo k výraznému rozdílu v zařazení 

asistenta pedagoga do konkrétní platové třídy a s tím souvisejícím 

objemem finančních prostředků na platy a objemu finančních prostředků 

normativně přidělovaných na toto podpůrné opatření.  

Aktuální počet asistentů pedagoga financovaných z podpůrných opatření 

(12 270) je financován z prostředků státního rozpočtu v 8. platové třídě a 

7. stupni. Novelou vyhlášky nesnižujeme objem finančních prostředků 

v rozpisu rozpočtu, garantujeme finanční prostředky na AP v 8. platové 

třídě, 5. stupni v souladu s hospodárným čerpáním finančních prostředků 

státního rozpočtu. Ze statistických dat vyplývá, že cca 10 000 AP je 

zařazeno do 5. a nižšího platového stupně, 11 000 AP pak do 8. a nižší 

platové třídy. Úpravou platového stupně tak dojde ke spravedlivé 

distribuci finančních zdrojů.Text odůvodnění byl v tomto smyslu doplněn. 
Moravskoslezský 

kraj 

K důvodové zprávě 

K bodu č. 5. -  Předpokládaný hospodářský a finanční 

dopad navrhované právní úpravy 

 

Vysvětleno. 

Uváděné průměrné výše měsíčních platů vycházejí z údajů statistického 

výkazu P1, oddílu V, kde jsou uváděny přepočtené počty pracovníků 
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 „Průměrný měsíční plat asistenta pedagoga za rok 2016 

činil cca 18 250 Kč, což neodpovídá ani 6. platovému 

stupni 7. platové třídy. Po nabytí účinnosti poslední novely 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 340/2017 Sb.), tj. od 

1. 11. 2017, může průměrný plat asistenta pedagoga při 

použití extrapolace představovat cca  21 000 Kč. Současná 

normovaná finanční náročnost asistenta pedagoga vychází z 

8. platové třídy (kdy platový tarif do 31. 10. 2017 je 21 930 

Kč, od 1. 11. 2017 je pak ve výši 25 220 Kč). V současnosti 

tedy nedochází k cílenému využití prostředků na účel, ke 

kterému byly škole přiděleny.“ 

Uvedená tvrzení jsou zjevně účelová a manipulativní neboť 

nezohledňují skutečnost, že v období roku 2016 docházelo 

také k financování asistentů pedagoga podle doporučení 

vydaných do srpna 2016 (finanční prostředky poskytované 

krajskými úřady z rezervy vytvořené po normativním 

rozpočítání prostředků státního rozpočtu). Prostředky 

poskytnuté školám tímto způsobem neumožňovaly řediteli 

školy stanovit měsíční plat odpovídající 8. platové třídě, jak 

ukládá právní úprava platná od září 2016. Původní způsob 

financování také zejména v prvním pololetí roku 2016 

převažoval, protože nová doporučení, na základě kterých 

školy mohly obdržet prostředky pro 8. platovou třídu, 

školská poradenská zařízení začala vydávat nejdříve v říjnu 

2016. Nižší příspěvky krajů spojené s původním systémem 

financování jsou hlavním důvodem, proč průměrný měsíční 

plat mohl být, než odpovídá prostředkům stanoveným 

právní úpravou platnou od září 2016.  

Také k této části důvodové zprávy požadujeme doložit 

zdrojová data, která byla k výpočtu průměrné mzdy použita, 

aby bylo zřejmé, jaké úvazky (zda výhradně celé nebo i 

částečné) jsou do výsledné částky započteny. Z uvedeného 

rozdílu nelze v žádném případě dovozovat závěr směřující k 

„hypotetickému“ plýtvání či zneužívání prostředků na mzdy 

asistentů pedagoga. Naopak, jedná se o odůvodnitelný a 

a s nimi spojené mzdové výdaje bez ohledu na zdroj financování, 

tj. nejen včetně rozpočtové kapitoly MŠMT (333) vč. ESF, ale rovněž 

např. včetně financí z rozpočtů krajů, zřizovatelů apod. Oddíl se tedy 

vyplňuje za všechny zaměstnance organizace podle jednotlivých 

skupin profesí bez ohledu na to, z jakých prostředků jsou hrazeny 

jejich mzdy nebo platy. 

(Blíže k metodice vykazování: http://stistko.uiv.cz/kestazeni/mpP117.pdf).  

V roce 2016 odpovídal v regionálním školství průměrný přepočtený počet 

asistentů pedagoga 8 709,055 úvazkům (A) a byl spojen s objemem mezd 

a platů ve výši 1 907 096 903 Kč (B). 

Průměrný plat tedy odpovídal 18 248,20 Kč (C = (B/A)/12). 

Pokud bychom se podívali na aktuální údaje ze stejného zdroje dat (zatím 

pouze za 1. – 3. čtvrtletí 2017), pak: 

A = 11 515,201 úvazků 

B = 1 896 013 780 Kč 

C = 18 294 Kč 

Srovnatelná hodnota za 1. – 3. čtvrtletí 2016 odpovídá 17 176,10 Kč 

(A = 8 170,506 úvazků  

B = 1 263 036 509 Kč) 

což je sice na první pohled nižší hodnota, nicméně je zapotřebí vzít 

do úvahy, že od 1. 9. došlo k navýšení platových tarifů o 6 % a rovněž 

byly navýšeny prostředky na nenárokové složky platu o další 2 %. 

Z tohoto pohledu považuje předkladatel informace uvedené v odůvodnění 

za postačující k podpoře navrhovaných změn. 

Ostatně podobné diskrepance mohou nastat i při vyhodnocení průměrných 

platů asistentů pedagoga za rok 2017, které připomínkové místo navrhuje, 

neboť budou údaje zkresleny 15% navýšením tarifů od listopadu 2017. 

Tyto údaje navíc nebude možné vyhodnotit dříve, než v únoru 2018, kdy 

bude ukončen jejich sběr. 
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očekávaný rozdíl, nový model financování AP je možné 

hodnotit až s daty za rok 2017. 

Použití tohoto argumentu jako důkazu o neprůhledném 

financování či dokonce využívání prostředků určených AP 

na jiný účel je zcela irelevantní. 

Zavedený princip rozdělující platové ohodnocení práce 

asistenta pedagoga ve do dvou různých platových tříd (5. a 

8.) způsobí komplikace se zajišťováním pracovníků na tyto 

pozice. Již nyní má podle údajů získaných prostřednictvím 

reprezentativního šetření mezi řediteli a učiteli základních 

škol závažné obtíže se zajištěním uchazečů na pozici 

asistenta pedagoga 26 % škol zahrnutých v šetření. V 

důvodové zprávě ani v návrhu normy nejsou žádným 

způsobem ozřejměna pravidla, podle kterých by k volbě 

příslušné platové třídy pro daného pracovníka ve školském 

poradenském zařízení mělo docházet. V praxi je navíc 

realitou, že podpora asistenta pedagoga jednomu žákovi 

současně zahrnuje jak činnosti, jejichž ohodnocení 

odpovídá 8. platové třídě, tak činnosti které dle návrhu 

znění § 5 vyhlášky odpovídají 5. platové třídě. V takovém 

případě musí být AP automaticky zařazen do 8. platové 

třídy. Připomeňme, že podle zákoníku práce není 

rozhodnutí o zařazení do platové třídy v kompetenci 

poradenského pracovníka školského poradenského zařízení, 

ale výhradně subjektu, který s asistentem pedagoga uzavírá 

pracovně-právní vztah. 

 

 

Dvě skupiny jsou postaveny na požadavcích na vzdělání podle zákona 

o pedagogických pracovnících a vycházejí také přímo z činností 

popsaných v nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Asistent pedagoga podle § 5 

odst. 3 koresponduje s činnostmi pro 6. až 8. platovou třídu a asistent 

pedagoga podle § 5 odst. 4 koresponduje s činnostmi pro 4. a 5. platovou 

třídu. Školské poradenské zařízení bude vždy doporučovat asistenta 

pedagoga podle potřeb žáka. Musí tedy zohlednit, zda pro podporu 

v daném případě nepostačí využití asistenta pedagoga, jehož činnost bude 

nově vymezena v § 5 odst. 4. Právní úprava pro předejití nejasnostem 

výslovně předpokládá, že v reálném čase lze realizovat pouze jedno 

podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Z toho 

důvodu je výslovně stanoveno, že asistent pedagoga zajišťující činnosti 

podle navrhovaného § 5 odst. 3 může vůči konkrétnímu dítěti, žákovi 

nebo studentovi zajišťovat i činnosti méně náročné (uvedené v § 5 odst. 

4). Vazba na § 20 odst. 1, nebo § 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. je 

zamýšlena z důvodu požadavků na kvalifikaci, kterou má mít daný 

asistent pedagoga.  

Moravskoslezský 

kraj 

K důvodové zprávě 

K části 6 Zhodnocení sociálních dopadů, včetně dopadů 

na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

včetně osob se zdravotním postižením. 

Zásadní pochybení spatřujeme v zamlčení rizik a 

nesprávném popisu této obligatorní části důvodové zprávy. 

V této části jsou uvedeny pouze zavádějící a nekonkrétní 

informace o obecné prospěšnosti systému podpůrných 

opatření, které se však nijak nevztahují k navrženým 

změnám směřujícím k výraznému omezení efektivity 

podpůrného opatření spočívajícího v podpoře poskytované 

Vysvětleno. 

MŠMT musí jednoznačně vymezit, co je obsahem daného podpůrného 

opatření ve vztahu ke konkrétnímu dítěti/žákovi/studentovi. Z toho 

důvodu musí mít ŠPZ jasná vodítka pro to, jaký rozsah stěžejní přímé 

pedagogické činnosti je s daným podpůrným opatřením spojeno.  

Nově bude stanoveno, že vyjádření normované finanční náročnosti 

(kalkulující s vyšším počtem hodin činnosti než je u daného podpůrného 

opatření stanoven pro přímou činnost) předpokládá hrazení ze státního 

rozpočtu i u jisté části nepřímé činnosti v poměru 9:1. Její reálné 

rozvrhnutí, jak je výše uvedeno, bude však i nadále na řediteli školy. 
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asistentem pedagoga. 

Předkladatel se zcela vyhýbá definování zřejmých dopadů, 

které novela pro vzdělávání žáků se SVP přinese - omezení 

činností, které asistent pedagoga samozřejmě a nutně 

vykonává k naplnění jejich potřeb. Předkladatel tak 

nepravdivě uvádí, že „standard podpory poskytovaný 

konkrétním osobám zůstává zachován“. 

Široká škála činností spadajících do nepřímé pedagogické 

činnosti (rozbor žákovy situace s ostatními pedagogy, 

komunikace se zákonnými zástupci a komunitou, ze které 

žák pochází, podpora přípravy na vyučování, přesun za 

žákem v případě potřeby, tvorba pomůcek a adaptovaných 

učebních materiálů, podpora při zajišťování hygieny a 

stravování aj.) byla dosud součástí standardních činností AP 

obecně vymezených vyhláškou. Celý proces je veden ne 

snahou optimálním způsobem zajistit speciální vzdělávací 

potřeby žáků, ale snahou o úsporu finančních prostředků, 

jejíž efekt je však velmi sporný. 

Neposkytnutí prostředků státního rozpočtu na nepřímou 

pedagogickou činnost AP jednoznačně povede ke zhoršení 

podpory vzdělávání žáků se SVP. Kromě toho zásadně 

znejistí pracovněprávní vztahy a zhorší podmínky výkonu 

práce více než 13 000 zaměstnanců ve školství. Snižování 

finančního ohodnocení pedagogických pracovníků je také v 

přímém rozporu s oficiálně představenými záměry Vlády 

ČR. 

Moravskoslezský 

kraj 

K bodům č. 1 a 2 

Požadujeme navrhované znění § 5 upravit následujícím 

způsobem: 

(3) Asistent pedagoga zajišťuje přímou a nepřímou 

pedagogickou činnost zejména  

a) při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených 

postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na 

individuální podporu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami,  

b) při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami při výuce a při přípravě na výuku,  

Akceptováno jinak. 

Text upraven tak, aby vyhověl připomínkám více míst. 
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c) při vytváření základních pracovních, hygienických 

a jiných návyků a dalších činností spojených s nácvikem 

sociálních kompetencí,  

d) při nezbytné pomoci při mobilitě, orientaci a 

sebeobsluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

e) při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a 

komunitou, ze které žák pochází  

 

(4) Činnosti uvedené pod písm. a) až e) vykonává asistent 

pedagoga ve škole a školském zařízení a při akcích 

pořádaných školou nebo školským zařízením mimo místo 

kde škola nebo školské zařízení v souladu se zápisem do 

školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské 

služby.  

 

Odůvodnění:  

 

Navržené rozdělení činností asistenta pedagoga do odst. 3 a 

odst. 4 je v praxi nerealizovatelné. Jestliže je žák plnící 

povinnou školní docházku s tělesným postižením na vozíku, 

musí asistent pedagoga (jedna osoba) zajistit komplex 

přímých a nepřímých pedagogických činností souvisejících 

se vzděláváním, stejně tak o komplex činností podpůrných 

pomoc při sebeobsluze a pohybu. Nelze v praxi zajistit to, 

aby byl jeden asistent na 45 minut ve třídě a jiný na 

přestávky apod. Obdobné platí i pro žáky s jiným druhem 

speciálních vzdělávacích potřeb (zrakové postižení atd.).  

 

Návrh úpravy vyhlášky vyloučil ze standardních činností 

asistenta pedagoga komunikaci se zákonnými zástupci a 

komunitou, ze které žák pochází. Jedná se při tom o činnost, 

která je podstatnou formou podpory u žáků se sociálním 

znevýhodněním. Požadujeme ponechání této činnosti mezi 

standardními činnostmi AP vymezenými v § 5 odst. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvě skupiny jsou postaveny na požadavcích na vzdělání podle zákona 

o pedagogických pracovnících a vycházejí také přímo z činností 

popsaných v nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Asistent pedagoga podle § 5 

odst. 3 koresponduje s činnostmi pro 6. až 8. platovou třídu a asistent 

pedagoga podle § 5 odst. 4 koresponduje s činnostmi pro 4. a 5. platovou 

třídu. Školské poradenské zařízení bude vždy doporučovat asistenta 

pedagoga podle potřeb žáka. Musí tedy zohlednit, zda pro podporu 

v daném případě nepostačí využití asistenta pedagoga, jehož činnost bude 

nově vymezena v § 5 odst. 4. Právní úprava pro předejití nejasnostem 

výslovně předpokládá, že v reálném čase lze realizovat pouze jedno 

podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Z toho 

důvodu je výslovně stanoveno, že asistent pedagoga zajišťující činnosti 

podle navrhovaného § 5 odst. 3 může vůči konkrétnímu dítěti, žákovi 

nebo studentovi zajišťovat i činnosti méně náročné (uvedené v § 5 odst. 

4). Vazba na § 20 odst. 1, nebo § 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. je 

zamýšlena z důvodu požadavků na kvalifikaci, kterou má mít daný 

asistent pedagoga. 

Moravskoslezský 

kraj 

K bodu č. 4. 

Požadujeme ponechat stávající právní úpravu. Navrhovatel 

Akceptováno. 
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změnu v důvodové zprávě zdůvodňuje tvrzením, že „z 

praxe bylo zjištěno“, nedokládá uvedená tvrzení 

konkrétními údaji o četnosti výskytu souběžného působení 

4 pedagogických pracovníků ve třídě ani způsob 

vyhodnocení efektivity této možnosti.  

Moravskoslezský 

kraj 

K příloze vyhlášky: 

Požadujeme zachovat přílohu vyhlášky v platném znění. 

Odůvodnění: 

Jak bylo vysvětleno u připomínek k důvodové zprávě, 

pracovní náplň asistenta pedagoga zahrnuje komplex 

činností směřujících k naplnění SVP žáka, které jsou 

nárokové ze zákona a ve smyslu ochrany před diskriminací 

i podle mezinárodních dokumentů o lidských právech 

a svobodách. Nelze proto říct, že bude hrazena jen část 

činností asistenta pedagoga a jiná nikoliv, pokud je 

nezbytnou podmínkou naplnění SVP žáka. 

Vysvětleno. 

ŠPZ v souladu s §16 školského zákona stanovuje nároky na podpůrná 

opatření žáků v kontextu jejich speciálních vzdělávacích potřeb. 

Rozhoduje tak i o rozsahu podpory asistenta pedagoga, kritériem 

pro rozhodování tak není primární zařazení do platové třídy, ale 

do požadovaných činností. Vyhláška pak v souladu se zákonem stanovuje 

normovaná finanční náročnost v závislosti na rozsahu požadovaných 

služeb pro žáka.  

Olomoucký kraj 1) K návrhu jako celku 

Považujeme za nutné zdůraznit, že navrhovaná vyhláška 

pouze prohlubuje stávající nedostatky a komplikace v 

právní úpravě inkluzivního vzdělávání a neřeší problémy 

úpravy inkluzivního vzdělávání a jeho financování, na které 

bylo z naší strany opakovaně poukazováno. 

Viz konkrétní připomínky. 

Olomoucký kraj 2) K novelizaci přílohy č. 1 

V příloze č. 1 (část III. 5. 1 A, III. 5. 1 B, III. 5. 2 A, III. 5. 2 

B, IV. 5. 1 A, IV. 5. 2 A, IV. 5. 5 B, V. 5. 1, V. 5. 2, V. 5. 5 

B) se o hovoří o „nezbytné přímé pedagogické činnosti“, 

z tohoto slovního spojení ovšem není vůbec zřejmé, co se 

pod pojmem „nezbytné přímé pedagogické činnosti“ rozumí 

a jak bude tento pojem vykládán.  

Dále považujeme za nesystémové a matoucí, že v částech 

III. 5. 1 B, III. 5. 2 B, IV. 5. 5 B, V. 5. 1, V. 5. 2, V. 5. 5 B 

je uvedeno, kolik hodin přímé pedagogické činnosti týdně 

Vysvětleno. 

MŠMT jednoznačně vymezit, co je obsahem daného podpůrného opatření 

ve vztahu ke konkrétnímu dítěti/žákovi/studentovi. Z toho důvodu musí 

mít ŠPZ jasná vodítka pro to, jaký rozsah stěžejní přímé pedagogické 

činnosti je s daným podpůrným opatřením spojeno.  

Nově bude stanoveno, že vyjádření normované finanční náročnosti 

(kalkulující s vyšším počtem hodin činnosti než je u daného podpůrného 

opatření stanoven pro přímou činnost) předpokládá hrazení ze státního 

rozpočtu i u jisté části nepřímé činnosti v poměru 9:1. Její reálné 

rozvrhnutí, jak je výše uvedeno, bude však i nadále na řediteli školy. 
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odpovídá stanovenému úvazku (počet hodin uveden 

v závorce), v částech III. 5. 1 A, III. 5. 2 A, IV. 5. 1 A IV. 5. 

2 A pak již ovšem tento údaj chybí (u těchto částí by tedy 

měl být údaj doplněn). K tomu je pak třeba dále dodat, že se 

vždy hovoří pouze o přímé pedagogické činnosti, asistent 

pedagoga je však samozřejmě pedagogickým pracovníkem, 

jako takový se také účastní periodických pedagogických 

porad, které se konají minimálně 4 x za školní rok. Pokud 

bude v rámci svého úvazku vykonávat pouze přímou 

pedagogickou činnost, nebude mít časovou kapacitu (v 

rámci své pracovní doby) na účast na poradách, nemluvě o 

účasti na dalších akcích typu volby do školské rady, jednání 

a komunikace s rodiči apod. Zvlášť patrné je to 

v případě částí V. 5. 1, V. 5. 2 (a potažmo rovněž IV. 5. 1 

A, IV. 5. 2 A), kdy celý plný úvazek 40h/týden má být 

tvořen pouze přímou pedagogickou činností. K tomu je pak 

potřeba odkázat rovněž na § 22a zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, podle kterého pedagogičtí 

pracovníci vykonávají v pracovní době jednak přímou 

pedagogickou činnost, jednak práce související s přímou 

pedagogickou činností, a dále pak na § 23 téhož zákona a na 

něho navazující nařízení vlády č. 75/2005 Sb., podle 

kterého ředitel školy stanoví týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti asistenta pedagoga v rozsahu 20 až 40 

hodin týdně. Úvazek by tedy měl být stanoven tak, aby 

rovněž asistent pedagoga mohl v rámci svého úvazku 

vykonávat potřebné práce související s přímou 

pedagogickou činností. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

Návrhy rozdělení přímé a nepřímé činnosti asistenta pedagoga je součástí 

odůvodnění. 

 

Olomoucký kraj 3) K čl. II bodu 2 (přechodná ustanovení) 

V bodě 2 přechodných ustanovení navrhujeme vypustit větu 

za středníkem „normovaná finanční náročnost pro účely 

poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu 

podpůrného opatření doporučeného podle vyhlášky č. 

27/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

Vysvětleno. 

Dřívější uplatnění pravidel je v daném případě záměrem předkladatele, 

který je veden zejména možnostmi rozpočtové kapitoly MŠMT. 
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této vyhlášky, se však ode dne nabytí účinnosti této 

vyhlášky řídí pravidly pro podpůrné opatření podle 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění ode dne nabytí účinnosti 

této vyhlášky, které je tomuto podpůrnému opatření svou 

povahou a účelem nejbližší.“ Lze si jen těžko představit, že 

ředitelé škol budou vždy schopni u asistentů pedagoga, 

které již mají zajištěny, zajistit odpovídající změny v jejich 

odměňování, navíc v takto krátkém termínu. Poskytování 

podpůrných opatření na základě doporučení vydaných přede 

dnem nabytí účinnosti předmětné vyhlášky, by se dle 

našeho názoru mělo řídit dosavadními právními předpisy (a 

to včetně financování těchto podpůrných opatření). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Pardubický kraj Úvod 

Na úvod je nutné obecně konstatovat, že navrhované úpravy 

tohoto právního předpisu povedou k omezení činností 

asistenta pedagoga, a tím znemožní zajištění podpory žáků 

se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním, 

kterou mají tito žáci zaručenou zákonem  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.  

Navrhované změny jsou vedeny výhradně snahou ušetřit 

finanční prostředky spojené s poskytováním podpůrných 

opatření a navrhovaná úprava je v rozporu s obecným 

principem uvedeným v ustanovení § 1 odstavci 2 předmětné 

vyhlášky, který stanovuje, že veškeré postupy upravené 

vyhláškou jsou v souladu se zájmem žáka. 

Navrhované změny dále nedůvodně omezují financování 

činností zajišťovaných asistentem pedagoga spadajících do 

nepřímé pedagogické činnosti, které jsou však pro zajištění 

speciálních vzdělávacích potřeb žáků nezbytné.  

Přijetí novely by rovněž vedlo k diskriminaci 

pedagogických pracovníků - asistentů pedagoga, kterým by 

v porovnání s jinými pedagogickými pracovníky nebyla do 

jejich pracovní činnosti započítávána nepřímá pedagogická 

Vysvětleno. 

Je třeba předně poukázat na to, že již stávající znění vyhlášky MŠMT 

a jemu podřízené organizace vykládají tím způsobem, že školské 

poradenské zařízení při vydávání doporučení vychází z toho, že v úvazku 

asistenta pedagoga podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. je zahrnuta pouze přímá 

činnost. V tomto duchu vydalo stanovisko jak NÚV, tak MŠMT. 

Toto stanovisko vychází ze skutečnosti, že je třeba rozlišovat 

pracovněprávní hledisko a hledisko konstruování podpůrného opatření 

pro konkrétního beneficienta, resp. způsob výpočtu částky normativního 

financování. 

Platí, že je na řediteli školy, aby z pracovněprávního hlediska určil 

parametry pracovního úvazku. U veřejných škol pak plně v souladu 

s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., a to v rámci stanoveného rozpětí 20 – 40 

hodin přímé pedagogické činnosti.   

Nastavení tohoto podpůrného opatření ve vztahu k dítěti/žákovi/studentovi 

a jeho normovaná finanční náročnost však dosud počítá pouze s přímou 

pedagogickou činností. Toto hledisko je tak relevantní pro školské 

poradenské zařízení při doporučování konkrétního časového rozsahu 

podpůrného opatření („úvazku“), a to tak, aby co nejvíce odpovídalo 

potřebám daného dítěte/žáka/studenta. Škola podle našeho názoru posléze 

musí zajistit přímou pedagogickou činnost asistenta pedagoga žákovi 

v takovém rozsahu, v jakém je jeho činnost konkrétnímu žákovi 
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činnost, přestože ji vykonávají a je důležitou součástí 

komplexní podpory žáků se SVP.  

Navrhovaná úprava omezuje pravidlo, kterým náleží 

rozhodnutí o stanovení rozsahu přímé a nepřímé 

pedagogické činnosti ředitelům škol tím, že normovanou 

finanční náročnost stanovuje pouze pro přímou 

pedagogickou činnost.   

Předkladatel také v rozporu s pracovněprávními předpisy 

ukládá poradenským pracovníkům školského poradenského 

zařízení rozhodovat o zařazení asistent pedagoga do tříd, 

přestože nejsou stanovená žádná pravidla, podle kterých 

bude volba pracovní náplně asistenta pro účely vydání 

doporučení ze strany školského poradenského zařízení 

provedena. 

doporučena v doporučení  školského poradenského zařízení. Podpůrným 

argumentem, proč se při konstrukci (jak v rámci samotného doporučení 

školského poradenského zařízení, tak v rámci výpočtu normované 

finanční náročnosti) vychází pouze z přímé pedagogické činnosti je 

skutečnost, že asistent pedagoga může mít plný pracovní úvazek tvořený 

pouze přímou pedagogickou činností (srov. s nařízením 75/2005 Sb.). 

Nutno podotknout, že financování podpůrných opatření je normativní a 

není konstruováno tak, že se finančně pokrývají vyúčtované/vynaložené 

náklady. To je zřejmé například z faktu, že finanční krytí je konstruováno 

jako 8. platová třída v nejvyšším stupni bez ohledu na to, v jaké třídě 

a v jakém stupni je konkrétní asistent pedagoga zařazen. 

Novelizací §3 a §4 (konkretizace činností asistenta pedagoga) nedochází 

k omezení rozhodovacích pravomocí a kompetencí ředitelů škol nebo 

k určování zařazení asistentů pedagoga do konkrétního platového stupně 

ze strany školského poradenského zařízení. Sledovaným cílem je, aby 

ze strany školského poradenského zařízení došlo k upřesnění 

vykonávaných činností asistentem pedagoga. A tím na základě provedené 

speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky ke zvýšení cílenosti 

a konkretizace podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak 

aby tato podpora vedla k maximálnímu využití vzdělávacího potenciálu 

každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.  

Kategorizace činností asistentů pedagoga bude mít vliv výhradně 

na objem finančních prostředků uvolněných v rámci normované finanční 

náročnosti personálního podpůrného opatření. 

S vědomím, že je nutné zohlednit při stanovení normované finanční 

náročnosti i nepřímou pedagogickou činnost byly předmětné pasáže nově 

upraveny tak, že je v rozsahu doporučeném školským poradenským 

zařízením zahrnuta i nepřímá činnost v poměru 9:1. 

Pardubický kraj 1. Zásadní připomínka k důvodové zprávě: 

Na řadě míst (viz níže) jsou uváděna tvrzení, která jsou 

vydávána za důkazy opravňující předkladatele ke změnám, 

přitom nejsou nijak doložena a jsou natolik obecné povahy, 

že je lze považovat za účelová až zavádějící. 

Příklad: důvodová zpráva str. 1 „Odůvodnění hlavních 

principů“: 

„V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v řadě 

Vysvětleno. 

Úprava vyhodnotila z dat z výkazů a matriky a z cílených kvalitativních 

šetření činnost AP, kdy zásadní problém byl v rozporu doporučované 

podpory v hodinách a reálně realizované a vykázané v matrice. Například 

u žáka ZŠ, kde výuka představuje rozsah 26 hodin týdně – byl doporučen 

rozsah 40 hodin. I při respektování nepřímé práce je evidentní přesah 

počtu doporučených hodin. 
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případů není zajištěna účelnost této pozice na škole. To je 

důvodem k takovým úpravám legislativy, které by do 

finančních prostředků vynakládaných na asistenty 

pedagoga vnesly vnitřní diferenciaci.“  

 

Požadujeme tedy doplnit kompletní analýzu včetně 

představení metodiky sběru dat, výzkumného souboru a 

zejména způsobu vyhodnocení účelnosti působení asistentů 

ve školách. 

 

Pardubický kraj 2. Zásadní připomínka k bodům č. 1 a 2 

Požadujeme navrhované znění § 5 upravit následujícím 

způsobem: 

(3) Asistent pedagoga zajišťuje přímou a nepřímou 

pedagogickou činnost zejména  

a) při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených 

postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na 

individuální podporu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami,  

b) při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami při výuce a při přípravě na výuku,  

c) při vytváření základních pracovních, hygienických 

a jiných návyků a dalších činností spojených s nácvikem 

sociálních kompetencí,  

d) při nezbytné pomoci při mobilitě, orientaci a 

sebeobsluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

e) při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a 

komunitou, ze které žák pochází  

 

(4) Činnosti uvedené pod písm. a) až e) vykonává asistent 

pedagoga ve škole a školském zařízení a při akcích 

pořádaných školou nebo školským zařízením mimo místo 

kde škola nebo školské zařízení v souladu se zápisem do 

školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské 

služby.  

Navržené rozdělení činností asistenta pedagoga do odst. 3 a 

odst. 4 je v praxi nerealizovatelné. Pokud jde o žáky s 

Akceptováno jinak. 

Text upraven tak, aby vyhověl připomínkám více míst.  
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těžkým zdravotním postižením (např. tělesným), 

zabezpečuje asistent pedagoga (jedna osoba) komplex 

přímých a nepřímých pedagogických činností souvisejících 

se vzděláváním, stejně jako podpůrné činnosti při 

sebeobsluze a pohybu. Nelze v praxi zajistit to, aby byl 

jeden asistent na 45 minut ve třídě a jiný na přestávky apod. 

Obdobné platí i pro žáky s jiným druhem speciálních 

vzdělávacích potřeb (zrakové postižení atd.).  

Návrh úpravy vyhlášky vyloučil ze standardních činností 

asistenta pedagoga komunikaci se zákonnými zástupci a 

komunitou, ze které žák pochází. Jedná se při tom o činnost, 

která je podstatnou formou podpory u žáků se sociálním 

znevýhodněním. Požadujeme ponechání této činnosti mezi 

standardními činnostmi AP vymezenými v § 5 odst. 3. 

Pardubický kraj 3. Zásadní připomínka k bodu č. 4. 

Požadujeme ponechat stávající právní úpravu. Navrhovatel 

změnu v důvodové zprávě zdůvodňuje tvrzením, že „ z 

praxe bylo zjištěno“, nedokládá uvedená tvrzení 

konkrétními údaji o četnosti výskytu souběžného působení 

4 pedagogických pracovníků ve třídě ani způsob 

vyhodnocení efektivity této možnosti. 

Akceptováno.  

Pardubický kraj 4. Zásadní připomínka k příloze vyhlášky: 

Požadujeme zachovat přílohu vyhlášky v platném znění. 

Odůvodnění: 

Jak bylo vysvětleno u připomínek k důvodové zprávě, 

pracovní náplň asistenta pedagoga zahrnuje komplex 

činností směřujících k naplnění SVP žáka, které jsou 

nárokové ze zákona a ve smyslu ochrany před diskriminací i 

podle mezinárodních dokumentů o lidských právech a 

svobodách. Nelze proto říct, že bude hrazena jen část 

činností asistenta pedagoga a jiná nikoliv, pokud je 

nezbytnou podmínkou naplnění SVP žáka. 

Vysvětleno. 

ŠPZ v souladu s §16 školského zákona stanovuje nároky na podpůrná 

opatření žáků v kontextu jejich speciálních vzdělávacích potřeb. 

Rozhoduje tak i o rozsahu podpory asistenta pedagoga, kritériem 

pro rozhodování tak není primární zařazení do platové třídy, ale 

do požadovaných činností. Vyhláška pak v souladu se zákonem stanovuje 

normovaná finanční náročnost v závislosti na rozsahu požadovaných 

služeb pro žáka.    

 

Středočeský kraj Zásadní připomínka: 

 

Platová třída asistenta pedagoga 

Současná normovaná finanční náročnost asistenta pedagoga 

je v nejvyšším  platovém stupni 8. platové třídy. Jako 

Neakceptováno.  

Činnosti vymezené v § 5 odst. 4 věcně odpovídají 5. platové třídě 

v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb.  
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zdůvodnění navrhované varianty asistenta pedagoga 

financovaného podle 5. platové třídy je uvedeno, že toto 

bude odpovídat konkrétní náplni práce, kterou vykonává v 

souladu s katalogem prací. V § 20 zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

v platném znění je mimo jiné uvedeno, že asistent 

pedagoga vykonává přímou pedagogickou činnost ve 

třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami, tzn., že vykonávaná činnost je v 

souladu s činností uvedenou v katalogu prací pro 8. 

platovou třídu. Náplň práce uvedena v 5. platové třídě by 

lépe odpovídala práci osobního asistenta.  

 

V katalogu prací - 5. platová třída je uvedeno:  

Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo 

studentů, upevňování jejich společenského chování, 

pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc 

při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů. 

 

V katalogu prací - 8. platová třída je uvedeno: 

Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených 

postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na 

speciální vzdělávání, individuální vzdělávání nebo 

specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta 

nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.  

 

Navrhujeme zachovat stávající stav, tj. ponechat asistenta 

pedagoga jako dosud v 8. platové třídě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Novelou vyhlášky garantujeme finanční prostředky na asistenta pedagoga 

v 8. platové třídě, 5. stupni v souladu s hospodárným čerpáním finančních 

prostředků státního rozpočtu. Ze statistických dat vyplývá, že cca 10 000 

AP je zařazeno do 5. a nižšího platového stupně, 11 000 AP pak do 8. 

a nižší platové třídy. Úpravou platového stupně tak dojde ke spravedlivé 

distribuci finančních zdrojů. 

UZS 1. Rozdělení asistentů pedagoga do dvou skupin s ohledem 

na vymezení jeho hlavních činností 

Přestože chápeme důvody vedoucí k návrhu na rozdělení 

podpůrného opatření asistent pedagoga do dvou skupin s 

ohledem na náročnost jím vykonávané práce, obáváme se, 

Vysvětleno. 

Návrh byl upraven tak, aby bylo jednoznačné dělení činností, ze kterého 

pro ŠPZ bude snadné posouzení doporučované role. 

Odlišení se pak vztahuje k zajištění činností spojených se vzděláváním 
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že navrhované vymezení není jednoznačné a bude 

způsobovat značné aplikační problémy školským 

poradenským zařízením při rozhodnutí, „jaký“ asistent 

pedagoga má být v konkrétním případě doporučen. 

Zdůrazňujeme, že vodítkem pro školská poradenská 

zařízení (v součinnosti se školou či školským zařízením) při 

doporučení „varianty“ asistenta pedagoga nemůže být to, 

jaké vzdělání má aktuální osoba, která by funkci asistenta 

pedagoga měla zastávat. Naopak, nejprve je z 

pracovněprávního i odborného hlediska nezbytné určit, jaké 

činnosti má daná osoba jako podpůrné opatření vykonávat, 

a“jaký“ asistent pedagoga tedy bude k podpoře žáka 

nezbytný, a teprve následně bude škola případně „hledat“ 

osobu splňující odpovídající podmínky odborné kvalifikace 

(případně bude v některých případech nucena i k využití 

tzv. krajní nouze podle § 22 odst. 7 zákona o 

pedagogických pracovnících). 

Přestože je zřejmé, že rozdělení činností vychází z platného 

katalogu prací závazného pro veřejné školství, z 

praktického pohledu se vymezené činnosti značně prolínají 

a není vůbec zřejmé, v čem má spočívat hlavní 

„kvalitativní“ rozdíl. Žádné vodítko bohužel neposkytuje 

ani odůvodnění návrhu. Ze stávajícího praktického pohledu 

se nám jeví, že do skupiny „nižšího“ asistenta pedagoga by 

náležely pouze případy asistentů pedagoga podle § 18 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. či stávající „školní asistenti“ 

obsažení v šablonách z OP VVV, kteří jsou nyní zcela 

formálně považováni za nepedagogické pracovníky (jejich 

stávající platové ohodnocení v rámci evropského projektu je 

však nesrovnatelné s navrhovanou NFN „nižšího“ asistenta 

pedagoga). 

V žádném případě nelze podle našeho názoru do kategorie 

„nižšího“ asistenta automaticky zahrnovat asistenta 

pedagoga ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského 

zákona (čemuž by mohla nasvědčovat formulace „při práci 

se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kteří vyžadují zvýšenou pozornost“ uvedená v návrhu § 5 

žáka a max. 4 žáků a na zajištění organizační podpory pro skupinu žáků  

Dvě skupiny asistenta pedagoga jsou postaveny na požadavcích 

na vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících a vycházejí také 

přímo z činností popsaných v nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Asistent 

pedagoga podle § 5 odst. 3 koresponduje s činnostmi pro 6. až 8. platovou 

třídu a asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 koresponduje s činnostmi pro 4. 

a 5. platovou třídu. Školské poradenské zařízení bude vždy doporučovat 

asistenta pedagoga podle potřeb žáka. Musí tedy zohlednit, zda pro 

podporu v daném případě nepostačí využití asistenta pedagoga, jehož 

činnost bude nově vymezena v § 5 odst. 4. Právní úprava pro předejití 

nejasnostem výslovně předpokládá, že v reálném čase lze realizovat pouze 

jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Z toho 

důvodu je výslovně stanoveno, že asistent pedagoga zajišťující činnosti 

podle navrhovaného § 5 odst. 3 může vůči konkrétnímu dítěti, žákovi 

nebo studentovi zajišťovat i činnosti méně náročné (uvedené v § 5 odst. 

4). Vazba na § 20 odst. 1, nebo § 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. je 

zamýšlena z důvodu požadavků na kvalifikaci, kterou má mít daný 

asistent pedagoga. 
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odst. 4 písm. a), byť nikoliv § 20 odst. 1 zákona o 

pedagogických pracovnících), pokud bude ve výjimečných 

případech doporučen jako podpůrné opatření s NFN. U 

těchto asistentů pedagoga sice nejsou předpokladem 

akademické znalosti na vysoké úrovni, na druhou stranu 

musí umět pracovat s odbornými speciálně pedagogickými 

disciplínami (náhradní komunikační systémy – VOKS, 

znakování, globální učení, koncept bazální stimulace, 

ovládat hru na hudební nástroj, být fyzicky zdatní, často jít 

do rizik spojených s hraničními „zdravotnickými úkony“ 

jako je krmení pegem, zvládat agresívní stavy žáků apod. 

Vzhledem k tomu, že se v tomto ohledu jedná o zásadní 

koncepční změnu s rozsáhlými pracovněprávními i 

finančními důsledky, je nezbytné rozdělení činností velice 

důkladně promyslet a již nyní v odůvodnění návrhu 

jednoznačně metodicky odlišit, v jakých konkrétních 

situacích bude školské poradenské zařízení v součinnosti se 

školou a školským zařízením doporučovat „vyššího“ či 

„nižšího“ asistenta pedagoga. 

UZS 2. Rozsah podpory asistenta pedagoga 
Zásadním způsobem nesouhlasíme s formulací „Rozsah 

podpory: úvazek nezbytné přímé pedagogické činnosti při 

výuce podle potřeb žáka“. Asistent pedagoga je 

pedagogickým pracovníkem ve smyslu § 2 zákona o 

pedagogických pracovnících, a je tak v souladu s § 22a 

tohoto zákona povinen v pracovní době konat jak přímou 

pedagogickou činnost, tak činnosti související, a to v 

souladu s rozvržením týdenního rozsahu ze strany ředitele 

školy nebo školského zařízení. Jako pedagogický pracovník 

je tak asistent pedagoga v nepřímé činnosti povinen 

zejména činit přípravy na přímou pedagogickou činnost, 

vykonávat dohled nad dětmi a nezletilými žáky, účastnit se 

DVPP, porad pedagogických pracovníků, konzultací se 

zákonnými zástupci apod. Toto vše je zákonnou povinností 

asistenta pedagoga a musí být vykonáváno v rámci jeho 

pracovní doby.  

Nehledě na skutečnost, že přímo v návrhu § 5 odst. 3 a 4 

Vysvětleno. 

Je třeba předně poukázat na to, že již stávající znění vyhlášky MŠMT 

a jemu podřízené organizace vykládají tím způsobem, že školské 

poradenské zařízení při vydávání doporučení vychází z toho, že v úvazku 

asistenta pedagoga podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. je zahrnuta pouze přímá 

činnost. V tomto duchu vydalo stanovisko jak NÚV, tak MŠMT. 

Toto stanovisko vychází ze skutečnosti, že je třeba rozlišovat 

pracovněprávní hledisko a hledisko konstruování podpůrného opatření pro 

konkrétního beneficienta, resp. způsob výpočtu částky normativního 

financování. 

Platí, že je na řediteli školy, aby z pracovněprávního hlediska určil 

parametry pracovního úvazku. U veřejných škol pak plně v souladu 

s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., a to v rámci stanoveného rozpětí 20 – 40 

hodin přímé pedagogické činnosti.   

Nastavení tohoto podpůrného opatření ve vztahu k dítěti/žákovi/studentovi 

a jeho normovaná finanční náročnost však dosud počítá pouze s přímou 
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vyhlášky jsou uvedeny mezi hlavními činnostmi obou 

úrovní asistenta pedagoga i činnosti svým charakterem 

„nepřímé“ (zejména pod písmeny b)). Není tedy možné, aby 

školské poradenské zařízení při doporučení výše úvazku 

asistenta pedagoga přihlíželo pouze k potřebě přímé 

pedagogické činnosti, když je povinnou součástí práce 

asistenta pedagoga i tato činnost nepřímá.  

Zároveň návrh nesouladně užívá pojem „úvazek“. Tento 

pojem je nezbytné chápat jako délku stanovené týdenní 

pracovní doby ve smyslu § 79 zákoníku práce, nikoliv jako 

rozsah přímé pedagogické činnosti (pojem úvazek je ve 

vyhlášce č. 27/2016 Sb. užíván i u jiných personálních 

podpor – tlumočníka, přepisovatele, speciálního pedagoga 

či školního psychologa, u nichž zcela jistě nelze tento 

pojem chápat jinak než ve smyslu § 79 zákoníku práce). 

Dále není zřejmé, od jakého rozsahu přímé pedagogické 

činnosti je stávající návrh počítán (připomínáme, že 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb. stále u asistentů pedagoga 

stanoví tento rozsah značným rozpětím, přičemž se 

nevztahuje na školy a školská zařízení nezřizovaná státem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí). 

Rozšíření spektra možných úvazků asistenta pedagoga (ve 

stávajícím smyslu délky stanovené týdenní pracovní doby) 

lze v zásadě uvítat. Na druhou stranu navrhujeme ještě 

jednou zvážit, zda je skutečně efektivní tyto úvazky 

stupňovat po 0,05, zejména s ohledem na reálné možnosti 

školských poradenských zařízení propočítat odpovídající 

úvazek takto přesně a zároveň flexibilně s ohledem na 

možné změny v potřebě práce se žákem (i v průběhu 

školního roku). Zejména úvazek 0,95 u 4. stupně PO se jeví 

v zásadě jako nesmyslný. 

pedagogickou činností. Toto hledisko je tak relevantní pro školské 

poradenské zařízení při doporučování konkrétního časového rozsahu 

podpůrného opatření („úvazku“), a to tak, aby co nejvíce odpovídalo 

potřebám daného dítěte/žáka/studenta. Škola podle našeho názoru posléze 

musí zajistit přímou pedagogickou činnost asistenta pedagoga žákovi 

v takovém rozsahu, v jakém je jeho činnost konkrétnímu žákovi 

doporučena v doporučení  školského poradenského zařízení. Podpůrným 

argumentem, proč se při konstrukci (jak v rámci samotného doporučení 

školského poradenského zařízení, tak v rámci výpočtu normované 

finanční náročnosti) vychází pouze z přímé pedagogické činnosti je 

skutečnost, že asistent pedagoga může mít plný pracovní úvazek tvořený 

pouze přímou pedagogickou činností (srov. s nařízením 75/2005 Sb.). 

Nutno podotknout, že financování podpůrných opatření 

je normativní a není konstruováno tak, že se finančně pokrývají 

vyúčtované/vynaložené náklady. To je zřejmé například z faktu, 

že finanční krytí je konstruováno jako 8. platová třída v nejvyšším stupni 

bez ohledu na to, v jaké třídě a v jakém stupni je konkrétní asistent 

pedagoga zařazen. 

S vědomím, že je nutné zohlednit při stanovení normované finanční 

náročnosti i nepřímou pedagogickou činnost byly předmětné pasáže nově 

upraveny tak, že je v rozsahu doporučeném školským poradenským 

zařízením zahrnuta i nepřímá činnost v poměru 9:1. 

Rozsah podpůrného opatření je u asistenta pedagoga nově odstupňován po 

částech úvazku (celkově 7 variant od 9 hodin přímé pedagogické činnosti 

– 0,25 úvazku do 36 hodin přímé pedagogické činnosti – 1,0 úvazku). 

 

UZS 3. Počet souběžně působících pedagogických pracovníků 

ve třídě 

Nesouhlasíme s paušálním snížením počtu souběžně 

působících pedagogických pracovníků ve třídě ze 4 na 3, a 

to jak v běžných třídách školy (s výjimkou „spádových“), 

tak ve speciálních třídách a školách, a to bez ohledu na 

Akceptováno. 
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konkrétní organizační, bezpečnostní či pedagogickou situaci 

v dané třídě či finanční zajištění dopadu. 

V praxi skutečně nastávají situace, kdy je přítomnost 4 

pedagogických pracovníků ve třídě nezbytná (příklad: 

rehabilitační třída základní školy speciální - kumulace 4 

vozíků, 4 žáci jsou epileptici s kombinovaným postižením, 

další 2 s těžkým mentálním postižením, na třídě pracují 4 

pedagogičtí pracovníci; je „standardní“, že v případě 

záchvatu agresivity některého z žáků takovéto třídy jej 3 

pedagogičtí pracovníci drží i 0,5 hodiny a čtvrtý pečuje o 

ostatní žáky). 

Snížení maximálního počtu souběžně působících 

pedagogických pracovníků ze 4 na 3 by paradoxně mohlo 

vést k dalšímu prodražení systému, neboť zejména speciální 

školy budou nuceny vytvářet ještě méně početné třídy, 

neboť z pohledu bezpečnosti a pedagogické náročnosti 

nebudou schopny ve 3 pedagogických pracovnících třídu 

„zvládnout“ – dojde k rozdělení takovéto třídy do 2 tříd s 

doplněním několika žáků, přičemž v každé pak budou 3 

pedagogičtí pracovníci (celkem tedy 6 místo 4, z toho 4 

asistenti pedagoga místo 3). 

Požadujeme tedy ponechání možnosti souběžného působení 

4 pedagogických pracovníků v jedné třídě – samozřejmě 

však bez bezprostředního dopadu do finančních prostředků 

státního rozpočtu. 

UZS 4. Přechodná ustanovení 

Z právního i věcného pohledu lze souhlasit a pochopit 

návrh, podle kterého se snížená NFN (ve smyslu snížení 

platového stupně u 8. platové třídy, ze kterého se NFN u 

asistentů pedagoga počítá) u asistentů pedagoga použije již 

na stávající asistenty pedagoga doporučené jako PO před 

změnou vyhlášky. Z důvodu efektivity nakládání s 

finančními prostředky státního rozpočtu by se tak 

automaticky, bez nutnosti jakéhokoliv úkonu ze strany 

školského poradenského zařízení, školy či krajského úřadu 

od 1. 1. 2018 snížila poskytovaná NFN na asistenta 

pedagoga o stanovenou přiměřenou částku odpovídající 

Akceptováno.  

Přechodné ustanovení obsahuje výslovné určení vztahů mezi dosavadními 

a „novými“ podpůrnými opatřeními spočívajícími ve využití asistenta 

pedagoga, a to pro účely stanovení normované finanční náročnosti 

v novém režimu.   
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aktuálním analytickým datům MŠMT. 

Za velice problematický však považujeme dovětek v bodě 

2. přechodných ustanovení – „které je tomuto podpůrnému 

opatření svou povahou a účelem nejbližší.“. Uvedené by 

mohlo nasvědčovat tomu, že by mohlo docházet již i u 

stávajících PO k posouzení charakteru práce asistenta 

pedagoga a k případnému „přeřazení“ asistenta pedagoga z 

vyšší kategorie do nižší pro účely NFN již od 1. 1. 2018. 

Odůvodnění návrhu sice u všech asistentů počítá po 

přechodné období s asistenty podle § 5 odst. 3 vyhlášky, 

samotný text vyhlášky však umožňuje dvojí výklad. 

Navrhujeme tak v přechodných ustanoveních výslovně 

stanovit, že u stávajících asistentů pedagoga se použije po 

dobu platnosti doporučení školského poradenského zařízení 

NFN pro asistenty pedagoga podle § 5 odst. 3, ve znění 

novely vyhlášky. 

OSF K návrhu na změnu vyhlášky obecně: 

 

Návrh na změnu vyhlášky č. 27/2016 Sb. je během několika 

málo měsíců druhým návrhem na změnu tohoto právního 

předpisu. Stejně jako předcházející návrh vykazuje i tento 

znaky nekoncepční práce s novým systémem podpůrných 

opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP) a to bez ohledu na druh škol, ve kterých se tyto děti 

vzdělávají. Tím, že je návrh zaměřen de facto na dvě oblasti 

- finanční zajištění práce asistentů pedagoga a organizační 

zajištění personálního standardu v běžných i speciálních 

školách, je viditelná jednoznačná snaha o snížení platových 

nákladů vynakládaných na personální podpůrná opatření. 

 

Z následujících připomínek je patrné, že v oblasti 

finančního zajištění asistenta pedagoga pro děti se SVP 

nedošlo k dostatečnému provázání na všechny potřebné 

právní předpisy pracovního práva ať už obecného či tzv. 

pedagogického, které upravují pracovněprávní vztahy a 

výkon práce pedagogických pracovníků a tedy i asistentů 

pedagoga. To se nejvíce odráží v popření výkonu nepřímé 

Vysvětleno. 

Vyhláška nepracuje s personálním standardem. Změny vychází především 

z kvantitativních dat, která se vztahují k celému období školního roku 

a pracují jak s náklady z původní vyhlášky č.73/2005 Sb., tak s novými 

PO. Vychází z dat z matrik škol a výkazů. 

Návrh je upraven tak, aby u AP byla zohledněna přímá i nepřímá práce. 
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pedagogické činnosti a ve snaze umožnit rozdělit práci 

asistentů pedagoga na práce vzdělávací a pomocné tak, aby 

toto bylo možné i v rámci pracovního úvazku jednoho 

asistenta pedagoga jako pedagogického pracovníka, 

přestože právní předpisy z oblasti pracovněprávní obsahují i 

pravidla o určení platových tříd pracovníků v případě, že 

vykonávají práci z několika platových tříd. 

 

Co se týče nastavení personálního standardu škol běžných i 

speciálních, navržený model není podložen žádnými 

argumenty ani údaji. V případě škol speciálních se pouze 

odkazuje na právní úpravu platnou do 31. 8. 2016, tj. na 

právní úpravu náležející do předchozího systému možností 

vzdělávání pro děti s handicapy uvedenými dnes v § 16 

odst. 9 školského zákona. V případě škol běžných se pak 

poukazuje na nevhodnost či nemožnost vyššího počtu 

pedagogických pracovníků v jedné třídě bez čehokoli 

dalšího. 

 

Návrh na změnu vyhlášky č. 27/2016 Sb. tak vykazuje 

jednoznačné známky nedostatečně analyzované potřeby 

navrhovaných změn, které jsou ve svém důsledku schopny 

destabilizovat pracovní pozice asistentů pedagoga, tj. 

objektivně snížit kvalitu vzdělávání všech dětí se SVP a s 

identifikovanou potřebou podpůrného opatření asistent 

pedagoga, tedy nejen těch s handicapy uvedenými v § 16 

odst. 9. V případě škol běžných pak chybí jakékoli 

statistické údaje o struktuře asistence v běžných školách, 

především pak o struktuře asistence nesdílené, či v 

kombinaci s ostatními personálními podporami ve třídách v 

loňském školním roce a z toho vyplývající potřeby úprav. 

 

Nejen ze všech uvedených důvodů se navrhuje obě hlavní 

tvrzené potřeby nejdříve doložit a analyzovat a teprve poté 

navrhovat legislativní řešení. To vše zejména s ohledem na 

počty a druhy asistentů pedagoga ve školách speciálních, 

nikoli pouze s odkazem na předchozí právní úpravu, ale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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právě s ohledem na nastavení personálního standardu tohoto 

druhu škol např. i v závislosti na druhu vzdělávacího 

programu, kombinaci a četnost handicapu dětí atp. Teprve 

poté bude možné identifikovat potřebu i další asistence u 

jednotlivých dětí, které se vzdělávají ve školách speciálních. 

 

Návrh na změnu vyhlášky tak není schopen projednání a 

měl by být vzat zpět k přepracování. 

OSF 1. ad § 3 odst. 1 – zásadní připomínka 

 

V § 3 odst. 1 se vypouští slova „ ... a žádosti zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce žáka“:  

 

„(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, 

vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. 

Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a žádosti 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.“. 

 

V příloze č. 2 se za slova „Rozhodnutí o povolení 

vzdělávání žáka podle IVP za dne:“ 

doplňují slova: „(Nevyplňuje se, pokud IVP přiznalo žákovi 

ŠPZ podle § 16 školského zákona.)“ 

 

Odůvodnění: 

 

IVP má dva právní režimy, nově jako podpůrné opatření 

(dále jen „PO“) uvedené v § 16 odst. 2 písm. f). V tomto 

případě se jedná o právní nárok, který dítěti přiznalo ŠPZ a 

protože je to PO, pak je škola povinna toto PO podle 

školského zákona poskytovat. Školský zákon nespojuje s 

poskytováním PO žádost zákonných zástupců o PO, ani 

souhlas/povolení ředitele školy s poskytováním PO, ale 

pouze informovaný souhlas zákonných zástupců s 

poskytováním PO. Žádný další formalizovaný postup není 

potřebný. 

 

Vysvětleno. 

Vyhláška nedělá žádné změny v IVP. Jedná se o návrh, který jde 

nad rámec předkládané právní úpravy.  
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Současně školský zákon obsahuje právní úpravu IVP i v § 

18, v tomto případě však nejde o PO vázané na zjištěné 

SVP dítěte. Vyhláška č. 27/2016 Sb. v případě IVP jako PO 

neodpovídá školskému zákonu. 

 

Uvedením vyhlášky do souladu se zákonem dojde k 

odstranění rizika nezákonné administrativní zátěže 

především škol. 

OSF 2. ad § 5 – zásadní připomínka: 
 

Navrhuje se text § 5 odst. 3 a 4 upravit následně (změny 

jsou vyznačeny vůči navrhovanému znění, ne vůči znění 

v právním předpise): 

 

„(3) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny 

předpoklady v § 20 odst. 1 zákona o pedagogických 

pracovnících, zajišťuje vykonává pedagogickou činnost 

zejména  

a) přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a 

výchově podle přesně stanovených postupů a 

pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na 

individuální podporu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami,  

b) podporu podporou žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami při výuce a při přípravě na 

výuku,  

c) výchovné práce zaměřené výchovnou prací 

zaměřenou na vytváření základních pracovních, 

hygienických a jiných návyků, všechny činnosti 

spojené s nácvikem sociálních kompetencí a 

nezbytnou pomoc při sebeobsluze žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami.“.  

 

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.  

 

„(4) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny 

předpoklady v § 20 odst. 2 zákona o pedagogických 

Vysvětleno. 

Je třeba předně poukázat na to, že již stávající znění vyhlášky MŠMT 

a jemu podřízené organizace vykládají tím způsobem, že školské 

poradenské zařízení při vydávání doporučení vychází z toho, že v úvazku 

asistenta pedagoga podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. je zahrnuta pouze přímá 

činnost. V tomto duchu vydalo stanovisko jak NÚV, tak MŠMT 

Toto stanovisko vychází ze skutečnosti, že je třeba rozlišovat 

pracovněprávní hledisko a hledisko, jak je konstruováno podpůrné 

opatření pro konkrétního beneficienta, respektive jak se vypočítává částka 

normativního financování. 

Platí, že je na řediteli školy, aby z pracovněprávního hlediska určil 

parametry pracovního úvazku. U veřejných škol pak plně v souladu 

s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., a to v rámci stanoveného rozpětí 20 – 40 

hodin přímé pedagogické činnosti.   

Nastavení tohoto podpůrného opatření ve vztahu k dítěti/žákovi/studentovi 

a jeho normovaná finanční náročnost však dosud počítá pouze s přímou 

pedagogickou činností. Toto hledisko je tak relevantní pro školské 

poradenské zařízení při doporučování konkrétního časového rozsahu 

podpůrného opatření („úvazku“), a to tak, aby co nejvíce odpovídalo 

potřebám daného dítěte/žáka/studenta. Škola podle našeho názoru posléze 

musí zajistit přímou pedagogickou činnost asistenta pedagoga žákovi 

v takovém rozsahu, v jakém je jeho činnost konkrétnímu žákovi 

doporučena v doporučení  školského poradenského zařízení. Podpůrným 

argumentem, proč se při konstrukci (jak v rámci samotného doporučení 

školského poradenského zařízení, tak v rámci výpočtu normované 

finanční náročnosti) vychází pouze z přímé pedagogické činnosti je 

skutečnost, že asistent pedagoga může mít plný pracovní úvazek tvořený 

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



Stránka 54 (celkem 81) 

pracovnících, zajišťuje vykonává pedagogickou činnost 

zejména 

a) přímou pedagogickou činnost spočívající 

v pomocných výchovných pracích zaměřených na 

podporu pedagoga pomocnými výchovnými 

pracemi při práci dalšího pedagogického 

pracovníka se skupinou žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, vyžadují zvýšenou 

pozornost  

b) péči a pomoc péčí a pomocí při mobilitě, orientaci 

a samostatnosti žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami v rámci výchovně vzdělávacího procesu 

školy a při akcích pořádaných školou,  

c) přímou pedagogickou činnost spočívající v podpoře 

podporou adaptace na školní prostředí žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami,  

d) pomocné výchovné práce zaměřené pomocnými 

výchovnými pracemi zaměřenými na vytváření 

základních pracovních, hygienických a jiných 

návyků, všechny činnosti spojené s nácvikem 

sociálních kompetencí a nezbytnou pomoc při 

sebeobsluze žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.“.  ... 

 

Odůvodnění: 

 

Práci asistenta pedagoga (dále jen „AP“)  nelze zužovat jen 

na přímou pedagogickou činnost a nelze ji považovat za 

„podporu pedagoga“, hlavně pokud AP pracuje jako PO pro 

dítě. Práce AP i jako PO zahrnuje přímou i nepřímou 

pedagogickou činnost. Tomu je potřebné upravit i návrh 

textu právního předpisu, nelze text právního předpisu 

upravovat praxi, která v některých případech svědčí o tom, 

že práce AP není využívána tak, jak by měla, tj. školy 

neumějí zapojovat do celého vzdělávacího procesu AP i 

nepřímou pedagogickou činností, či nepřímou 

pedagogickou činnost AP neuznávají jako náplň práce.   

pouze přímou pedagogickou činností (srov. s nařízením 75/2005 Sb.). 

Nutno podotknout, že financování podpůrných opatření je normativní a 

není konstruováno tak, že se finančně pokrývají vyúčtované/vynaložené 

náklady. To je zřejmé například z faktu, že finanční krytí je konstruováno 

jako 8. platová třída v nejvyšším stupni bez ohledu na to, v jaké třídě 

a v jakém stupni je konkrétní asistent pedagoga zařazen. 

S vědomím, že je nutné zohlednit při stanovení normované finanční 

náročnosti i nepřímou pedagogickou činnost, byly předmětné pasáže nově 

upraveny tak, že je v rozsahu doporučeném školským poradenským 

zařízením zahrnuta i nepřímá činnost v poměru 9:1.  
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Text návrhu změny vyhlášky v § 5 odst. 3 a 4 neodpovídá 

právním předpisům z oblasti pracovního práva 

pedagogických pracovníků a neodpovídá ani novému pojetí 

asistenta pedagoga jako jednomu z podpůrných opatření, na 

které má podle školského zákona nárok dítě, ne 

pedagogický pracovník.  

 

Aby nedošlo ke  stavu nepřímé novelizace, je potřebné 

formulovat práci AP jako PO nejen v návaznosti na zákon č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění 

pozdějších předpisů, ale i v návaznosti na další 

pracovněprávní předpisy i obecné – nařízení vlády č. 

222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a 

správě, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o 

stanovení rozsahu přímých činností pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů: 

 AP je pedagogickým pracovníkem podle zákona o 

pedagogických pracovnících. Práce AP je proto 

dělitelná na přímou a nepřímou pedagogickou činnost 

(dále jen „PPČ“ a „NPČ“.) S tím počítá i nařízení vlády 

o stanovení rozsahu přímých činností pedagogických 

pracovníků (viz bod 14.4. přílohy), protože určuje podíl 

PPČ 20 až 40 hodin při velikosti pracovního úvazku 

1,0, ne 40 počet hodin odpovídající velikosti úvazku 

1,0. Nelze proto přímo návrhem textu předjímat, že AP 

vykonává pouze PPČ, a to navíc jen pro účely vyhlášky 

č. 27/2016 Sb.  

 Práce, kterou AP vykonává (ne „zajišťuje“), je prací 

pedagogickou a je obecně na vedoucím pracovníkovi, 

jaký poměr PPČ a NPČ v rozsahu daném právním 

předpisem AP určí. Pokud je AP přiznaným PO, pak je 

PPČ a NPČ rámcově daná rozhodnutím ŠPZ o nároku 

dítěte na využívání AP, včetně rámcového určení práce 

AP (konkrétní předměty nebo jejich druh, obsah NPČ – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 koresponduje s činnostmi pro 6. až 

8. platovou třídu a asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 koresponduje 

s činnostmi pro 4. a 5. platovou třídu. Školské poradenské zařízení bude 

vždy doporučovat asistenta pedagoga podle potřeb žáka. Musí tedy 

zohlednit, zda pro podporu v daném případě nepostačí využití asistenta 

pedagoga, jehož činnost bude nově vymezena v § 5 odst. 4. Právní úprava 

pro předejití nejasnostem výslovně předpokládá, že v reálném čase lze 
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příprava pracovních materiálů, podílení se na 

vypracovávání a vyhodnocování IVP, 

komunikace/koordinace s učiteli, kteří dítě se SVP 

vzdělávají, vedení komunikace se ZZ dítěte, atd.    

 AP jako PO není formálněprávně „podporou 

 pedagoga“,  ale podporou pro dítě, o které rozhodlo 

ŠPZ. Nelze proto pro rozpor s dikcí i smyslem 

školského zákona uvádět přímo v normativním textu 

podzákonného právního předpisu, že jde o „podporu 

pedagoga“. 

 Zaměstnavatel pak také musí zařadit zaměstnance 

do platové třídy, která se určuje podle nejnáročnějšího 

pracovního úkonu. Nebude proto možné AP, který bude 

vykonávat činnosti podle obou odstavců zařadit do 4. či 

5. platové třídy, ale minimálně do 8. platové třídy (viz § 

3 odst. 1 nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě). 

 

Na tuto připomínku navazuje i připomínka č. 6 až 8.  

 

realizovat pouze jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta 

pedagoga. Z toho důvodu je výslovně stanoveno, že asistent pedagoga 

zajišťující činnosti podle navrhovaného § 5 odst. 3 může vůči 

konkrétnímu dítěti, žákovi nebo studentovi zajišťovat i činnosti méně 

náročné (uvedené v § 5 odst. 4). Vazba na § 20 odst. 1, nebo § 20 odst. 2 

zákona č. 563/2004 Sb. je zamýšlena z důvodu požadavků na kvalifikaci, 

kterou má mít daný asistent pedagoga. 

OSF 3. ad § 10 – plán pedagogické podpory – zásadní 

připomínka: 

 

Navrhuje se vložit nové odst. 7 až 9, které znějí: 

 

„(7) Jestliže je při vyhodnocení plánu pedagogické podpory 

podpora dostatečná, škola vypracuje plán pedagogické 

podpory na zbývající část školního roku. 

(8) Škola vypracuje plán pedagogické podpory na celý 

školní rok, pokud se dítě vzdělávalo podle plánu 

pedagogické podpory alespoň část předcházejícího školního 

roku a tato podpora byla vyhodnocena jako dostatečná. Plán 

pedagogické podpory na školní rok škola vypracuje do 

deseti pracovních dnů od zahájení školního roku. 

(9) S výjimkou vyhodnocování plánu pedagogické podpory 

na školní rok nebo jeho části se postupuje podle odst. 1 až 

6. Na vyhodnocování plánu pedagogické podpory na školní 

Vysvětleno. 

Novela vyhlášky neřeší úpravu PLPP. Ta je řešena předchozí a dnes již 

platnou úpravou, která vychází zejména z textu Přílohy vyhlášky 

a odpovídá zcela požadavkům OSF. PLPP se zpracovává bezodkladně 

za podmínek stanovených vyhláškou, pokud je úspěšný a vede k podpoře 

žáka a k úpravě jeho obtíží, může pokračovat neomezeně, tedy například 

do konce školní docházky. Omezení není nijak stanoveno. Stanovena je 

pouze rozhodná lhůta pro jiné řešení než je PLPP a ta 3 měsíční.  
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rok nebo jeho části se použije ustanovení o vyhodnocení 

individuálního vzdělávacího plánu obdobně.“    

 

Odůvodnění: 

 

Plán pedagogické podpory (dále jen „PLPP“) je 

nástrojem/dokumentem o poskytovaných PO v 1. stupni, 

který škola vypracovává i při identifikaci možných SVP 

dítěte. 

 

Současně má škola provést nejpozději do tří měsíců 

vyhodnocení efektivity poskytování PO a pokud je potřeba 

dítěti poskytnout vyšší míru podpory, pak je to důvod k 

odeslání dítěte do ŠPZ.  

 

Pokud je poskytování podpůrných opatření v 1. stupni 

dostatečné, je potřeba zajistit jejich poskytování i nadále. 

Tuto situaci vyhláška č. 27/2016 Sb. nezná. To se projevilo 

i během prvního roku, kdy školy i rodiče řešili poskytování 

PO v 1. stupni dvakrát zopakovaným PLPP a v letošním 

školním roce bude po třech měsících potřeba PLPP 

administrovat opakovaně.  

 

Je proto potřeba doplnit mechanismus poskytování PO v 1. 

stupni i pro situace, které nevyúsťují v odeslání dítěte do 

ŠPZ za účelem zjištění SVP a možném přiznání PO ve 2. a 

vyšším stupni. Tím by mělo dojít i ke snížení 

administrativní zátěže hlavně škol. 

 

OSF 4. ad § 17 odst. 3, 4 a 5 – zásadní připomínka: 

 

Navrhuje se text § 17 odst. 3 a 4 upravit následně (změny 

jsou vyznačeny vůči navrhovanému znění, ne vůči znění 

v právním předpise): 

 

„(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách mohou 

vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 4 

Akceptováno. 
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pedagogičtí pracovníci; v případě, že to vyžaduje plnění 

povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 3 nebo 

§ 36 odst. 7 zákona, mohou vykonávat pedagogickou 

činnost ve třídě souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci. 

 

(4) Omezení podle odstavců 1 a 2 se neuplatní u školy, 

které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního 

přijetí žáka a plnění povinnosti předškolního nebo 

základního vzdělávání podle § 34 odst. 3, § 34a odst. 2 

nebo § 36 odst. 7 zákona, a dále u střední školy, 

konzervatoře nebo vyšší odborné školy. 

 

(5) Ve třídě, oddělení nebo ve studijní skupině, která není 

zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, se mohou s přihlédnutím 

k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků vzdělávat 

nejvýše 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona. Omezení 

podle věty první se neuplatní u školy, které v jeho plnění 

brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 

odst. 3, § 34a odst. 2 nebo § 36 odst. 7 zákona, a dále u 

střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.“. 

 

Odůvodnění k odst. 3: 

 

Spádová MŠ i ZŠ je povinna přijímat ke vzdělávání 

všechny děti ze své spádové oblasti. Pokud dětí plní 

povinnou předškolní a školní docházku, pak MŠ ani ZŠ 

nemají a ani nesmějí mít žádné nástroje k tomu, jak ukončit 

povinnou docházku dětí např. z důvodu počtu 

pedagogických pracovníků ve třídě. 

 

Doplnění textu za středníkem je z důvodů zákonných 

pojistek proti znemožnění plnění povinné předškolní a 

školní docházky nerealizovatelné, protože zasahuje do 

práva dítěte na základní vzdělání a používání přiznaných 

podpůrných opatření, na které má dítě zákonný nárok. 
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Veškeré snahy o omezení počtu pedagogických pracovníků 

jako podpůrných opatření ve třídách spádových MŠ i ZŠ a 

při plnění povinné předškolní a školní docházky dětí proto 

nejsou možné, navíc by šlo o zásah podzákonným 

předpisem do práv a povinností obsažených v zákoně. 

 

Současně se navrhuje ponechat pro nespádové školy 

stávající počet pedagogických pracovníků čtyři jako 

prevence slučování dětí se SVP už k nástupu k plnění 

povinné školní docházky v 1. ročníku. Pokud by mělo dojít 

ke zvýšení PP ve třídě i v nespádové škole, pak pravidlo o 

maximálním počtu PP nelze aplikovat proto, že děti plní 

povinnou školní docházku a škola nemá a ani nesmí mít 

formální právní nástroj k ukončení vzdělávání dítěte a navíc 

v důsledku jeho SVP. 

 

Odůvodnění k odst. 4 a 5: 

 

Ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. v účinném znění je upraveno 

pouze neomezení maximálního počtu dětí se SVP ve třídě, 

pokud jde o přijetí k plnění povinné předškolní a školní 

docházky. Je proto potřeba doplnit, že toto pravidlo se 

vztahuje na spádové školy a děti i po celou dobu plnění 

povinné předškolní a školní docházky.  

 

OSF 5. ad § 24 odst. 4 – zásadní koncepční připomínka 

 

Navrhuje se text vypustit. 

 

Navrhovaná úprava obsahuje de facto personální standard 

pro třídy, oddělení, skupiny pro děti s handicapy uvedenými 

v § 16 odst. 9 školského zákona. S ohledem na rozdílnost 

těchto handicapovaných dětí není možné nastavit personální 

standard takto jednotně. Pokud má být v budoucnu opětně 

nastaven personální standard speciálního školství, pak bude 

potřeba ho nastavovat podle jiného kritéria/jiných kritérií 

než to, že jde o speciální školství. 

Vysvětleno. 

Není zřejmé co má předkladatel na mysli vymezením personálního 

standardu, který nikdy nebyl pro speciální školy k dispozici v popisované 

podobě. 
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OSF 6. ad příloha č. 1. I. a II. roční a hodinová finanční 

náročnost – zásadní koncepční připomínka 

 

Navrhuje se ponechat původní text. 

 

V návaznosti na připomínky k návrhu § 5 odst. 3 a 4 

týkající se platových tříd, je stupeň platové třídy dán jiným 

právním předpisem než vyhláškou č. 27/2016 Sb. Tím 

právním předpisem je nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů, které obsahuje i 

závazná pravidla pro určení stupně platové třídy (viz § 4). 

Nelze proto tímto právním předpisem tato pravidla měnit, 

šlo by o nepřímou novelizaci, kdy navíc k úpravě platových 

poměrů není a ani nemůže být zmocněno MŠMT, ale vláda. 

Jde tedy i o překročení zmocňovacího ustanovení v § 19 

školského zákona. 

 

Pokud by zaměstnavatel nemohl zařadit (budoucího) 

zaměstnance do stupně platové třídy v závislosti na délce 

započítané praxe, znamenalo by to, že zaměstnavatel 

nebude moci přijímat pracovníky od určité věkové hranice – 

starší než. Ve svém důsledku tak jde o nemožnost přijetí 

pracovníků z oboru a s praxí, kterou získali v čase, tj. mohlo 

bz jít o zamezení přístupu k zaměstnání, tj. mohlo by jít o 

nerovný přístup k zaměstnání na základě právního předpisu, 

který není nijak odůvodněn a nemusel by splnit tzv. test 

přiměřenosti zásahu do práva na přístup k zaměstnání.   

Vysvětleno.  

Vyhláška č. 27/2016 Sb. žádným způsobem nestanovuje zařazení 

konkrétního zaměstnance do platového stupně. Předkládaná právní úprava 

jakož i vyhláška č. 27/2016 Sb. v  souladu se zákonným zmocněním pouze 

specifikuje, co má být alespoň minimálním obsahem daného podpůrného 

opatření, tedy v případě personálních podpůrných opatření vymezuje 

rozsah a obsah činností, a dále stanovuje normovanou finanční náročnost 

za takto vymezené podpůrné opatření. Tuto normovanou finanční 

náročnost zcela logicky navazuje na právní předpisy upravující platové 

poměry ve veřejných službách a veřejné správě. To, od které platové třídy 

a platového stupně se normovaná finanční náročnost odvíjí, musí mimo 

jiné odrážet i možnost státního rozpočtu, jakož i princip normativního 

financování, na základě které se ne vždy nutně hradí veškeré skutečné 

výdaje spojené s činností právnické osoby vykonávající činnost školy 

nebo školského zařízení. 

 

 

Aktuální počet asistentů pedagoga financovaných z podpůrných opatření 

(12 270) je financován z prostředků státního rozpočtu v 8. platové třídě 

a 7. stupni. Novelou vyhlášky nesnižujeme objem finančních prostředků 

v rozpisu rozpočtu, garantujeme finanční prostředky na AP v 8. platové 

třídě, 5. stupni v souladu s hospodárným čerpáním finančních prostředků 

státního rozpočtu. Ze statistických dat vyplývá, že cca 10 000 AP je 

zařazeno do 5. a nižšího platového stupně, 11 000 AP pak do 8. a nižší 

platové třídy. Úpravou platového stupně tak dojde ke spravedlivé 

distribuci finančních zdrojů. 

OSF 7. ad příloha č 1. III.5., IV.5 a V.5  - závaznost 100% podílu 

PPČ na pracovním úvazku AP 

 

Vyhláškou nelze stanovit jasně danou velikost/podíl PPČ z 

pracovního úvazku, PPČ určuje ředitel školy podle jiného 

právního předpisu. Vychází přitom z odůvodnění 

uvedeného v rozhodnutí ŠPZ o PO, tj. velikost pracovního 

úvazku má obvykle zahrnovat i minimální NPČ.  Rozsah 

Akceptováno jinak.  

Předkládaný návrh nehodlá nic měnit na tom, že reálný rozsah nepřímé 

činnosti rozvrhne pedagogickému pracovníkovi ředitel školy. Do pracovně 

právní roviny nemá tato úprava vůbec ambici zasahovat. Na druhou stranu 

musí MŠMT jednoznačně vymezit, co je obsahem daného podpůrného 

opatření ve vztahu ke konkrétnímu dítěti/žákovi/studentovi. Z toho 

důvodu musí mít ŠPZ jasná vodítka pro to, jaký rozsah stěžejní přímé 
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velikosti PPČ a NPČ je dán nařízením vlády č. 75/2005 Sb. pedagogické činnosti je s daným podpůrným opatřením spojeno.  

Nově bude stanoveno, že vyjádření normované finanční náročnosti 

(kalkulující s vyšším počtem hodin činnosti než je u daného podpůrného 

opatření stanoven pro přímou činnost) předpokládá hrazení ze státního 

rozpočtu i u jisté části nepřímé činnosti v poměru 9:1. Její reálné 

rozvrhnutí, jak je výše uvedeno, bude však i nadále na řediteli školy. 

OSF 8. ad příloha č. 1 III.5, IV.5 a V.5 AP ve školském zařízení 

– zásadní koncepční připomínka 

 

Pro účely školních družin a klubů je potřeba důsledně 

oddělit velikost pracovního úvazku pro výuku (nově § 5 

odst. 3) a velikost úvazku pro zájmové vzdělávání (nově § 5 

odst. 4) tak, aby toto mohly vykonávat i dvě osoby, tj. může 

jít o úvazek větší než 1,0. 

 

Současně je potřeba doplnit úpravu AP pro děti, které 

využívají ubytování na internátu tak, aby byla určená doba 

podpory při přípravě na výuku i doba, kdy jde o pomocnou 

práci AP. 

Vysvětleno. 

Tato úprava je ve vyhlášce jednoznačně vymezena výší 0,25 úvazku. 

ApPPP Navržené rozdělení činností asistenta pedagoga do odst. 3 

a odst. 4 je v praxi obtížně realizovatelné – ve vztahu 

k žákovi, ale také v rámci pracovně-právních vztahů. Osoba 

asistenta pedagoga – k žákovi jedna – zajišťuje celou řadu 

činností z obou kategorií. 

Akceptováno. 

Novelizací §3 a §4 (konkretizace činností asistenta pedagoga) nedochází 

k omezení rozhodovacích pravomocí a kompetencí ředitelů škol nebo 

k určování zařazení asistentů pedagoga do konkrétního platového stupně 

ze strany školského poradenského zařízení. Sledovaným cílem je, aby 

ze strany školského poradenského zařízení došlo k upřesnění 

vykonávaných činností asistentem pedagoga. A tím na základě provedené 

speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky ke zvýšení cílenosti 

a konkretizace podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak 

aby tato podpora vedla k maximálnímu využití vzdělávacího potenciálu 

každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.  

Kategorizace činností asistentů pedagoga se vztahuje zejména k členění 

činností v práci s jednotlivcem/či a se skupinou, v tomto případě dochází 

k členění v součinnosti s katalogem prací, který člení činnosti ve vztahu 

k nárokům na připravenost AP. ŠPZ pak navrhují členění ve vztahu 

k vykonávané činnosti a normované finanční náročnosti. 

Právní úprava pro předejití nejasnostem výslovně předpokládá, 
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že v reálném čase lze realizovat pouze jedno podpůrné opatření spočívající 

ve využití asistenta pedagoga. Z toho důvodu je výslovně stanoveno, že 

asistent pedagoga zajišťující činnosti podle navrhovaného § 5 odst. 3 

může vůči konkrétnímu dítěti, žákovi nebo studentovi zajišťovat i činnosti 

méně náročné (uvedené v § 5 odst. 4). Vazba na § 20 odst. 1, nebo § 20 

odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. je zamýšlena z důvodu požadavků 

na kvalifikaci, kterou má mít daný asistent pedagoga. 

ApPPP Navíc AP kromě uváděné přímé činnosti vykonává rovněž 

spektrum činnosti nepřímé, která není v návrhu zahrnuta 

v rámci PO, i když některé činnosti patří mezi standardní 

činnosti AP a vyhláška je vymezuje. 

Vysvětleno. 

Je třeba předně poukázat na to, že již stávající znění vyhlášky MŠMT 

a jemu podřízené organizace vykládají tím způsobem, že školské 

poradenské zařízení při vydávání doporučení vychází z toho, že v úvazku 

asistenta pedagoga podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. je zahrnuta pouze přímá 

činnost. V tomto duchu vydalo stanovisko jak NÚV, tak MŠMT. 

S vědomím, že je nutné zohlednit při stanovení normované finanční 

náročnosti i nepřímou pedagogickou činnost byly předmětné pasáže nově 

upraveny tak, že je v rozsahu doporučeném školským poradenským 

zařízením zahrnuta i nepřímá činnost v poměru 9:1.  

ApPPP Dále doplnění, že „v případě vyhodnocení doporučení k 

využití asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového 

jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící školské poradenské 

zařízení vždy posoudí také, zda rozsah hodin doporučeného 

podpůrného opatření odpovídá potřebám žáka“, je 

nadbytečné vzhledem k tomu, že PO ŠPZ vyhodnocují 

nejdéle do 1 roku, tak jak je již ve vyhlášce uvedeno.  

Vysvětleno. 

Ano, je to uvedeno v §12 vyhlášky. 

NRZP Obecné připomínky: 

Domníváme se, že důvodem k předložení současného 

návrhu změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., jsou tyto důvody: 

a)  MŠMT ČR špatně nastavilo parametry vyhlášky 27 – 

nebyly spočítány dopady na nárůst asistentů pedagoga – ten 

je pozicí danou zákonem jako podpůrné opatření – 

nárokové 

b)   MŠMT ČR v souvislosti s novelou § 16 a jimi 

vyhlašovanou tzv. inkluzí nedokázaly zajistit změnu 

financování tzv. speciálních škol. Které jednak berou dál 

svůj normativ – a jednak mohou v některých případech 

čerpat peníze na PO 

Vysvětleno. 

Dopady byly kalkulovány, nebylo předpokládáno využití podpůrných 

personálních opatření v takovém rozsahu, který se objevil u škol dle §16 

odst. 9, kde je stále uplatňován zvýšený normativ na žáka.  
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c)   Proto v důvodové zprávě jsou podle našeho mínění 

nepřesné údaje.  

 

Výše uvedené chyby má řešit předkládaná novela, a to tak, 

že dojde k restrikci celého systému společného vzdělávání. 

Pokud dojde k přijetí vyhlášky, bude to mít následující 

dopady: 

 

a) U žáků se SVP dojde k dramatickému snížení podpory 

asistentů pedagoga 

b) U asistentů pedagoga dojde k zásadnímu a 

bezprecedentnímu snížení kvality jejich práce (de facto se 

počítá jen s přímou prací u žáka), tj. opět nárůst snížených 

úvazků, práce ve škole od osmi do jedné – za úvazek 0,6 

apod. Rovněž by to v řadě případů (naše zkušenosti z praxe) 

vedlo až k jejich „vykořisťování“… 

 

Navrhujeme, aby novela vyhlášky nebyla dále 

projednávána, a to především z tohoto důvodu:  

 

Tzv. společné vzdělávání přinese až cca na konci tohoto 

roku první data (ze statistiky k 30. 9. 2017 o prvním roce 

účinnosti novely zákona. Jednalo se o rok přechodný, v 

němž se uplatňovaly souběžně podpory dle původní právní 

úpravy a podpora dle novely § 16.  Teprve statistika po 

dalším roce (tedy až k 30.9 2018) dokáže podat obraz o 

průběhu této akce MŠMT. Končící vláda a ministr 

neponesou odpovědnost za chaos, který v integraci žáků se 

SVP nastane. 

 

 

 

 

 

 

S vědomím, že je nutné zohlednit při stanovení normované finanční 

náročnosti i nepřímou pedagogickou činnost byly předmětné pasáže nově 

upraveny tak, že je v rozsahu doporučeném školským poradenským 

zařízením zahrnuta i nepřímá činnost v poměru 9:1. 

Rozsah podpůrného opatření je u asistenta pedagoga nově odstupňován 

po částech úvazku (celkově 7 variant od 9 hodin přímé pedagogické 

činnosti – 0,25 úvazku do 36 hodin přímé pedagogické činnosti – 

1,0 úvazku) se bude za nové právní úpravy průběžně měnit vždy podle 

toho, jak se změní podmínky dané činnosti, ale vždy v souladu s nejlepším 

zájmem dítěte/žáka/studenta. 

NRZP Další obecné připomínky: 

Přijetím navrhované úpravy vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných dojde k podstatnému zhoršení podmínek pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP). Navrhované úpravy předpisu vedoucí k omezení 

činností asistenta pedagoga znemožní zajištění podpory 

žáků se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním, 

Vysvětleno. 

Novelizací §3 a §4 (konkretizace činností asistenta pedagoga) nedochází 

k omezení rozhodovacích pravomocí a kompetencí ředitelů škol nebo 

k určování zařazení asistentů pedagoga do konkrétního platového stupně 

ze strany školského poradenského zařízení. Sledovaným cílem je, aby 

ze strany školského poradenského zařízení došlo k upřesnění 

vykonávaných činností asistentem pedagoga. A tím na základě provedené 

speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky ke zvýšení cílenosti 
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kterou mají tito žáci zaručenou zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Navrhovaná úprava je také v rozporu s obecným principem 

zavedeným v ustanovení § 1 odstavci 2 předmětné 

vyhlášky, který stanovuje, že veškeré postupy upravené 

vyhláškou jsou v souladu se zájmem žáka. Navrhované 

změny jsou vedeny výhradně snahou ušetřit finanční 

prostředky spojené s poskytováním podpůrných opatření, 

přičemž se tato snaha opírá o desinterpretaci dat získaných 

v průběhu přechodného období, ve kterém dochází k 

souběhu původního a nového systému financování podpory 

vzdělávání žáků se SVP. Konkrétní data, na základě kterých 

jsou vyvozovány závěry zdůvodňující navrhované změny, 

navíc nejsou v důvodové zprávě uvedena. 

Navržené změny jsou ve zjevném rozporu s Úmluvou o 

právech osob se zdravotním postižením i závazku ČR ve 

vztahu k plnění rozsudku Evropského soudu pro lidská 

práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice, neboť 

nedůvodně omezuje financování činností zajišťovaných 

asistentem pedagoga spadajících do nepřímé pedagogické 

činnosti, které jsou však pro zajištění speciálních 

vzdělávacích potřeb žáků nezbytné.  

Přijetí novely by také znamenalo významnou destabilizaci 

systému v oblasti zaměstnávání pedagogických pracovníků 

- asistentů pedagoga, kteří by byli v porovnání s jinými 

pedagogickými pracovníky diskriminováni, neboť by jim do 

jejich pracovní činnosti nebyla započítávána nepřímá 

pedagogická činnost, přestože ji vykonávají a je důležitou 

součástí komplexní podpory žáků se SVP.  

Navrhovaná úprava vyhlášky v rozporu s Nařízením vlády 

č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků de facto omezuje pravidlo, které svěřuje 

rozhodnutí o stanovení rozsahu přímé a nepřímé 

a konkretizace podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak 

aby tato podpora vedla k maximálnímu využití vzdělávacího potenciálu 

každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.  

Kategorizace činností asistentů pedagoga bude mít vliv výhradně 

na objem finančních prostředků uvolněných v rámci normované finanční 

náročnosti personálního podpůrného opatření. 
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pedagogické činnosti řediteli školy, tím, že normovanou 

finanční náročnost stanovuje pouze pro přímou 

pedagogickou činnost.   

Předkladatel také v rozporu s pracovněprávními předpisy 

ukládá poradenským pracovníkům školského poradenského 

zařízení dopředu rozhodnout o tom, zda bude asistent 

pedagoga zařazen do 5. nebo 8. platové třídy, přičemž 

nejsou stanovená žádná pravidla, podle kterých bude volba 

pracovní náplně asistenta pro účely vydání doporučení ze 

strany školského poradenského zařízení provedena.  

Z hlediska ochrany práv zaměstnanců a naplňování zásad a 

pravidel stanovených zákoníkem práce, vytváří předmětná 

novela prostor pro diskriminaci až zneužívání více než 13 

000 pedagogických pracovníků v českém školství. 

Asistent pedagoga musí mít zcela nepochybně, jako každý 

jiný pedagogický pracovník, zajištěno odpovídající finanční 

ohodnocení nepřímé pedagogické činnosti, pokud ji 

prokazatelně vykonává. 

Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby do skončení 

přechodného období a vypracování důkladné analýzy po 

jeho uplynutí nebyla vyhláška č. 27/2016 Sb. měněna. 

 K důvodové zprávě obecně 

Na řadě míst (viz níže) jsou uváděna tvrzení, která jsou 

vydávána za důkazy opravňující předkladatele ke změnám, 

přitom nejsou nijak doložena a jsou natolik obecné povahy, 

že je lze považovat za účelová až zavádějící. 

Příklad: důvodová zpráva str. 1 „Odůvodnění hlavních 

principů“: 

„V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v řadě případů 

není zajištěna účelnost této pozice na škole. To je důvodem 

k takovým úpravám legislativy, které by do finančních 

prostředků vynakládaných na asistenty pedagoga vnesly 

vnitřní diferenciaci.“  

 

Zásadní připomínka:  

Požadujeme doplnit kompletní analýzu včetně představení 

metodiky sběru dat, výzkumného souboru a zejména 

Vysvětleno. 

Pojem „účelné využití byl v textu odůvodnění použit nevhodně. MŠMT 

mělo na mysli situace, kdy docházelo k výraznému rozdílu v zařazení 

asistenta pedagoga do konkrétní platové třídy a s tím souvisejícím 

objemem finančních prostředků na platy a objemu finančních prostředků 

normativně přidělovaných na toto podpůrné opatření. 

Nastavení normativu podle předložené novely bude na celý úvazek ve výši 

22 900 Kč, což je o něco vyšší, než výše uvedená průměrná potřeba 

pokrytí mezd a platů asistentů pedagoga v systému. Prostředky, které 

školy nevyužívaly na asistenta pedagoga, mohou být v systému využity 

pro jiná podpůrná opatření. Aktuální počet asistentů pedagoga 

financovaných z podpůrných opatření (12 270) je financován z prostředků 

státního rozpočtu v 8. platové třídě a 7. stupni. Novelou vyhlášky 

nesnižujeme objem finančních prostředků v rozpisu rozpočtu, garantujeme 

finanční prostředky na AP v 8. platové třídě, 5. stupni v souladu 
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způsobu vyhodnocení účelnosti působení asistentů ve 

školách. 

s hospodárným čerpáním finančních prostředků státního rozpočtu. Ze 

statistických dat vyplývá, že cca 10 000 AP je zařazeno do 5. a nižšího 

platového stupně, 11 000 AP pak do 8. a nižší platové třídy. Úpravou 

platového stupně tak dojde ke spravedlivé distribuci finančních zdrojů.  

 K bodům č. 1 a 2 

Požadujeme navrhované znění § 5 upravit následujícím 

způsobem: 

(3) Asistent pedagoga zajišťuje přímou a nepřímou 

pedagogickou činnost zejména  

a) při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených 

postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na 

individuální podporu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami,  

b) při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami při výuce a při přípravě na výuku,  

c) při vytváření základních pracovních, hygienických 

a jiných návyků a dalších činností spojených s nácvikem 

sociálních kompetencí,  

d) při nezbytné pomoci při mobilitě, orientaci a 

sebeobsluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

e) při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a 

komunitou, ze které žák pochází  

 

 

(4) Činnosti uvedené pod písm. a) až e) vykonává asistent 

pedagoga ve škole a školském zařízení a při akcích 

pořádaných školou nebo školským zařízením mimo místo 

kde škola nebo školské zařízení v souladu se zápisem do 

školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské 

služby.  

 

Odůvodnění:  

 

Navržené rozdělení činností asistenta pedagoga do odst. 3 a 

odst. 4 je v praxi nerealizovatelné. Jestliže je žák plnící 

povinnou školní docházku s tělesným postižením na vozíku, 

musí asistent pedagoga (jedna osoba) zajistit komplex 

Upraveno jinak.  

Text byl upraven tak, aby vyhověl připomínkám více připomínkových 

míst.  
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přímých a nepřímých pedagogických činností souvisejících 

se vzděláváním, stejně tak o komplex činností podpůrných 

pomoc při sebeobsluze a pohybu. Nelze v praxi zajistit to, 

aby byl jeden asistent na 45 minut ve třídě a jiný na 

přestávky apod. Obdobné platí i pro žáky s jiným druhem 

speciálních vzdělávacích potřeb (zrakové postižení atd.). 

Návrh úpravy vyhlášky vyloučil ze standardních činností 

asistenta pedagoga komunikaci se zákonnými zástupci a 

komunitou, ze které žák pochází. Jedná se při tom o činnost, 

která je podstatnou formou podpory u žáků se sociálním 

znevýhodněním. Požadujeme ponechání této činnosti mezi 

standardními činnostmi AP vymezenými v § 5 odst. 3. 

 K bodu č. 4. 

 

Požadujeme ponechat stávající právní úpravu. Navrhovatel 

změnu v důvodové zprávě zdůvodňuje tvrzením, že „z 

praxe bylo zjištěno“, nedokládá uvedená tvrzení 

konkrétními údaji o četnosti výskytu souběžného působení 

4 pedagogických pracovníků ve třídě ani způsob 

vyhodnocení efektivity této možnosti.  

 

K příloze vyhlášky: 

Požadujeme zachovat přílohu vyhlášky v platném znění. 

Odůvodnění: 

Jak bylo vysvětleno u připomínek k důvodové zprávě, 

pracovní náplň asistenta pedagoga zahrnuje komplex 

činností směřujících k naplnění SVP žáka, které jsou 

nárokové ze zákona a ve smyslu ochrany před diskriminací i 

podle mezinárodních dokumentů o lidských právech a 

svobodách. Nelze proto říct, že bude hrazena jen část 

činností asistenta pedagoga a jiná nikoliv, pokud je 

nezbytnou podmínkou naplnění SVP žáka. 

naléhavě uplatnit zásadní připomínku „zrušit tuto 

uvažovanou novelu jako celek“.   

Akceptováno. 

ČMOS PŠ - V poměrně krátké době následuje (za novelizující 

vyhláškou č. 270/2017 Sb.) další novela vyhlášky č. 

27/2016 Sb. Tato praxe je v příkrém rozporu s požadavkem 

Vysvětleno. 

Dopady byly kalkulovány, nebylo předpokládáno využití podpůrných 
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na stabilitu, předvídatelnost a jistotu právního prostředí pro 

činnost škol a školských zařízení i s požadavkem na 

snižování administrativního zatížení. Potvrzují se tak obavy, 

že tzv. inkluze byla připravena příliš rychle, bez potřebných 

analýz a ověřování dopadů do činnosti školství. 

Návrh není předkládán z důvodů špatného legislativního 

zpracování právních předpisů, ale vysloveně z důvodů 

chybných odhadů ekonomických dopadů prováděných 

změn. 

personálních opatření v takovém rozsahu, který se objevil u škol dle §16 

odst. 9, kde je stále uplatňován zvýšený normativ na žáka.   

ČMOS PŠ - Cílem novely vyhlášky, jak konstatuje důvodová 

zpráva, je snížit výdaje na společné vzdělávání. Hlavním 

prostředkem dosažení tohoto cíle je zlevnění podpůrných 

opatření personální povahy vyjádřené v normované finanční 

náročnosti. Toho se dosahuje 

- snížením platové třídy u části asistentů pedagoga 

- snížením platového stupně, z něhož vychází normovaná 

finanční náročnost 

- snížení rozsahu poskytovaných podpůrných opatření 

(snížení úvazků). 

Vysvětleno. 

Je třeba předně poukázat na to, že již stávající znění vyhlášky MŠMT 

a jemu podřízené organizace vykládají tím způsobem, že školské 

poradenské zařízení při vydávání doporučení vychází z toho, že v úvazku 

asistenta pedagoga podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. je zahrnuta pouze přímá 

činnost. V tomto duchu vydalo stanovisko jak NÚV, tak MŠMT. 

Toto stanovisko vychází ze skutečnosti, že je třeba rozlišovat 

pracovněprávní hledisko a hledisko konstruování podpůrného opatření 

pro konkrétního beneficienta, resp. způsob výpočtu částky normativního 

financování. 

Platí, že je na řediteli školy, aby z pracovněprávního hlediska určil 

parametry pracovního úvazku. U veřejných škol pak plně v souladu 

s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., a to v rámci stanoveného rozpětí 20 – 40 

hodin přímé pedagogické činnosti.   

Nastavení tohoto podpůrného opatření ve vztahu k dítěti/žákovi/studentovi 

a jeho normovaná finanční náročnost však dosud počítá pouze s přímou 

pedagogickou činností. Toto hledisko je tak relevantní pro školské 

poradenské zařízení při doporučování konkrétního časového rozsahu 

podpůrného opatření („úvazku“), a to tak, aby co nejvíce odpovídalo 

potřebám daného dítěte/žáka/studenta. Škola podle našeho názoru posléze 

musí zajistit přímou pedagogickou činnost asistenta pedagoga žákovi 

v takovém rozsahu, v jakém je jeho činnost konkrétnímu žákovi 

doporučena v doporučení  školského poradenského zařízení. Podpůrným 

argumentem, proč se při konstrukci (jak v rámci samotného doporučení 

školského poradenského zařízení, tak v rámci výpočtu normované 

finanční náročnosti) vychází pouze z přímé pedagogické činnosti je 

skutečnost, že asistent pedagoga může mít plný pracovní úvazek tvořený 

pouze přímou pedagogickou činností (srov. s nařízením 75/2005 Sb.). 
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Nutno podotknout, že financování podpůrných opatření je normativní 

a není konstruováno tak, že se finančně pokrývají vyúčtované/vynaložené 

náklady. To je zřejmé například z faktu, že finanční krytí je konstruováno 

jako 8. platová třída v nejvyšším stupni bez ohledu na to, v jaké třídě 

a v jakém stupni je konkrétní asistent pedagoga zařazen. 

ČMOS PŠ - ČMOS PŠ vyslovuje obavu, že se navrhovaná 

opatření negativně promítnou do činnosti škol a ztíží 

vytváření podmínek pro úspěšný průběh společného 

vzdělávání. Problémy mohou vnikat i v pracovněprávní 

oblasti při realizaci navrhovaných změn spojených se 

změnami sjednaných pracovních podmínek zaměstnanců 

(např. změny úvazků). 

Vysvětleno. 

MŠMT musí jednoznačně vymezit, co je obsahem daného podpůrného 

opatření ve vztahu ke konkrétnímu dítěti/žákovi/studentovi.  

Sledovaným cílem je, aby ze strany školského poradenského zařízení 

došlo k upřesnění vykonávaných činností asistentem pedagoga. A tím 

na základě provedené speciálně pedagogické a psychologické 

diagnostiky ke zvýšení cílenosti a konkretizace podpory žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, tak aby tato podpora vedla 

k maximálnímu využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem 

na jeho individuální možnosti a schopnosti.  

Kategorizace činností asistentů pedagoga bude mít vliv výhradně 

na objem finančních prostředků uvolněných v rámci normované finanční 

náročnosti personálního podpůrného opatření. 

 

ČMOS PŠ - Navržená novela jednoznačně neřeší problém 

možnosti doporučit asistenta pedagoga do speciální školy. Z 

praxe je známo, že ředitelé těchto škol velice obtížně ve 

svých rozpočtech hledají finanční prostředky na asistenty 

pedagoga a pomůcky. Bylo by možno považovat za 

diskriminační, pokud by žáci těchto škol neměli nárok na 

podpůrná opatření. Práce poradenských zařízení bez 

stanovení přesných pravidel (komu a za kolik) je výrazně 

ztížena. 

Vysvětleno. 

Tato problematika není předmětem novelizace vyhlášky. Jedná se o návrh 

nad rámec předkládaného materiálu. 

 

ČMOS PŠ - - Praxe vyžaduje rovněž řešení problému, na který 

upozorňují zejména mateřské školy. 

 Jde o rozpor mezi stanovením výše úvazku u dětí s 

vážnými poruchami  chování (např. ADHD s projevy 

agresivity, hyperkinetický syndrom, poruchy  autistického 

spektra aj.) a délkou pobytu těchto dětí v MŠ. 

 Např. asistent pomáhá zvládat náročnost vzdělávání 

(které v MŠ probíhá  v průběhu celého dne) 4 hod. 

Vysvětleno. 

Je řešitelné v rámci současného právního stavu. ŠPZ posoudí a doporučí 

nezbytný rozsah úvazku asistenta v mateřské škole v závislosti na době 

provozu. Právní úprava vyhlášky nebrání využít personální podporu 

asistenta pedagoga v maximálním rozsahu 
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denně. Škola je však v provozu 11 hod. a  zákonní 

zástupci, kteří sami obtížně zvládají agresivní projevy svého 

dítěte,  celou provozní dobu využívají. Jsou tak instruováni 

jednak školským  poradenským zařízením, které jim 

sděluje, že záleží jen na nich, jak dlouhou  délku 

docházky zvolí a absence jakéhokoli právního předpisu, 

který by situaci  pootočil, jim dává de facto za pravdu. 

 Nedojde-li k úpravě v této věci, tj. délka vzdělávání 

dítěte s poruchami chování   by odpovídala délce úvazku 

přímé pedagogické činnosti pedagogického  asistenta, 

hrozí nebezpečí, že výrazně poklesne kvalita vzdělávacího 

procesu  ve školách. Ve výše uvedeném případě 

probíhá vzdělávání 4 hod. denně a ve  zbývajících 7 

hodinách se učitelka věnuje pouze dítěti ve SVP ve snaze 

 zabránit tomu, aby jeho agresivní projevy 

neohrozily zdraví dalších dětí ze  skupiny a 

vzdělávání ostatních dětí v dané třídě v podstatě 

„neprobíhá“. Vedle  rodičů jsou nespokojeni i učitelé, 

kterým daný průběh inkluze neumožňuje  realizovat 

vzdělávací proces v dané třídě v požadované kvalitě a 

získávají tak  k inkluzi jako takové negativní postoj. 

ČMOS PŠ 1) – bod 1 a 2 návrhu: 

§ 5 odst. 3 a § 5 odst. 4 

V úvodu dalšího textu neuvádět, že asistent pedagoga 

„zajišťuje“, ale uvést že „vykonává přímou pedagogickou 

činnost a dále rozvést, v čem tato činnost spočívá. 

Akceptováno jinak. 

Text upraven tak, aby vyhověl připomínkám více míst. Slovo „zajišťuje“ 

však bylo zachováno.  

ČMOS PŠ bod 7 návrhu 

Příloha č. 1, oddíl 2, tabulka včetně poznámek pod čarou č. 

4 až 8. 

Poznámka pod čarou č. 4 odkazuje na nařízení vlády č. 

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. V současné době je již 

publikováno (a tedy v platnosti) nové nařízení vlády č. 

341/2017 Sb., které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

Doporučujeme proto v poznámce pod čarou č. 4 uvést číslo 

a název nového nařízení vlády. 

Akceptováno.  

ČMOS PŠ 3) – bod 11 návrhu Vysvětleno a částečně upraveno jinak.  
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Příloha č. 1, oddíl 3, tabulka Podpůrná opatření čtvrtého 

stupně bod 5 personální podpora 

V části IV. 5.5. B je uvedeno: 

„Rozsah práce a) a b) 0,25 úvazku nezbytné přímé 

pedagogické činnosti při výuce podle potřeb žáka (10 hodin 

týdně)“ 

 

- bod 12 návrhu 

Příloha č. 1, oddíl 3, tabulka Podpůrná opatření pátého 

stupně bod 5 Personální podpora 

V části V. 5.1. a v části V. 5.2. je uvedeno: 

„Rozsah podpory: celý úvazek nezbytné přímé pedagogické 

činnosti při výuce podle potřeb žáka (40 hodin týdně).“ 

 

V části V. 5.5. B 

„Rozsah práce: a) a b) 0,25 úvazku nezbytné přímé 

pedagogické činnosti při výuce podle potřeb žáka (10 hodin 

týdně).“ 

 

Z citovaných ustanovení návrhu vyplývá, že se vychází z 

rozsahu přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga v 

počtu 40 hodin týdně. To je však ve zřejmém rozporu s 

ustanovením § 22a) odst. 1 zákona č. 563/2014 Sb., o 

pedagogických pracovnících, kde je uvedeno, že 

„pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době 

a) přímou pedagogickou činnost, 

b) práce související s přímou pedagogickou činností.“ 

Zákon tedy předpokládá existenci a neoddělitelné spojení 

dvou částí pracovní doby pedagogického pracovníka, a není 

proto možné, aby jeho pracovní doba byla tvořena pouze 

výkonem přímé pedagogické činnosti. 

 

Jsme si vědomi, že v příloze k nařízení vlády č. 75/2005 

Sb., bodě 14.4. je u pozice „asistent pedagoga“ uveden 

týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti v rozpětí 

20 až 40. To je pak zřejmě východiskem pro názor, že 

asistentu pedagoga lze stanovit přímou pedagogickou 

Je třeba předně poukázat na to, že již stávající znění vyhlášky MŠMT 

a jemu podřízené organizace vykládají tím způsobem, že školské 

poradenské zařízení při vydávání doporučení vychází z toho, že v úvazku 

asistenta pedagoga podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. je zahrnuta pouze přímá 

činnost. V tomto duchu vydalo stanovisko jak NÚV, tak MŠMT 

Toto stanovisko vychází ze skutečnosti, že je třeba rozlišovat 

pracovněprávní hledisko a hledisko, jak je konstruováno podpůrné 

opatření pro konkrétního beneficienta respektive jak se vypočítává částka 

normativního financování. 

Platí, že je na řediteli školy, aby z pracovněprávního hlediska určil 

parametry pracovního úvazku. U veřejných škol pak plně v souladu 

s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., a to v rámci stanoveného rozpětí 20 – 40 

hodin přímé pedagogické činnosti.   

Nastavení tohoto podpůrného opatření ve vztahu k dítěti/žákovi/studentovi 

a jeho normovaná finanční náročnost však dosud počítá pouze s přímou 

pedagogickou činností. Toto hledisko je tak relevantní pro školské 

poradenské zařízení při doporučování konkrétního časového rozsahu 

podpůrného opatření („úvazku“), a to tak, aby co nejvíce odpovídalo 

potřebám daného dítěte/žáka/studenta. Škola podle našeho názoru posléze 

musí zajistit přímou pedagogickou činnost asistenta pedagoga žákovi 

v takovém rozsahu, v jakém je jeho činnost konkrétnímu žákovi 

doporučena v doporučení  školského poradenského zařízení. Podpůrným 

argumentem, proč se při konstrukci (jak v rámci samotného doporučení 

školského poradenského zařízení, tak v rámci výpočtu normované 

finanční náročnosti) vychází pouze z přímé pedagogické činnosti je 

skutečnost, že asistent pedagoga může mít plný pracovní úvazek tvořený 

pouze přímou pedagogickou činností (srov. s nařízením 75/2005 Sb.). 

Nutno podotknout, že financování podpůrných opatření je normativní 

a není konstruováno tak, že se finančně pokrývají vyúčtované/vynaložené 

náklady. To je zřejmé například z faktu, že finanční krytí je konstruováno 

jako 8. platová třída v nejvyšším stupni bez ohledu na to, v jaké třídě 

a v jakém stupni je konkrétní asistent pedagoga zařazen. 

S vědomím, že je přece jenom nutné zohlednit i nepřímou pedagogickou 

činnost při stanovení normované finanční náročnosti, byly nově 

předmětné pasáže upraveny tak, že v rozsahu doporučeném školským 
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činnost v rozsahu až 40 hodin týdně. Ovšem ze skutečnosti, 

že se jeden předpis dostává do rozporu se zákonem, nelze 

vyvozovat, že se tím připouští možnost protizákonného 

ustanovení i v jiném předpise. 

Uvedený problém by měl být řešen co nejdříve, jednak z 

důvodu zajištění obsahového souladu právních předpisů a 

jednak proto, že vzhledem k počtu asistentů pedagoga 

působících ve školách nejde o problém okrajový. 

 

Nelze přehlížet ani skutečnost, že značný rozsah rozpětí 

přímé pedagogické činnosti asistentů pedagoga v nařízení 

vlády č. 75/2005 Sb., umožňuje problematické manipulace 

při určování rozsahu přímé pedagogické činnosti, při 

sjednávání kratší pracovní doby apod. Poznatky z praxe 

dokládají, že jsou přitom obcházeny základní zásady 

pracovněprávních vztahů zakotvené v § 1a) zákoníku práce. 

Tato připomínka je zásadní 

poradenským zařízením je z hlediska normované finanční náročnosti nově 

kalkulována i nepřímá činnost v poměru 9:1. Rozsah podpůrného 

opatření je u asistenta pedagoga nově odstupňován po částech úvazku 

(celkově 7 variant od 9 hodin přímé pedagogické činnosti – 0,25 úvazku 

do 36 hodin přímé pedagogické činnosti – 1,0 úvazku) 

ČMOS PŠ 4) – Příloha č. 1, část B, oddíl G.II.2 

Přidat možnost těchto pomůcek 

F.II.2.2 Přehledy učiva     

 500 Kč 

F.II.2.4 Upravené pracovní listy (např. zjednodušení  

  struktury, zvýraznění klíčových slov) 

  1 000 Kč 

Vysvětleno. 

Tato problematika není předmětem novelizace vyhlášky. Jedná se o návrh 

nad rámec předkládaného materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Část II Přechodná opatření, odst. 2 

V odůvodnění (čl. II. bod 2) se k tomuto bodu uvádí, že z 

důvodu zájmu na co nejhospodárnějším využití finančních 

prostředků státního rozpočtu je nutné upravit v přechodných 

ustanoveních režim již vzniklých právních vztahů a změnit 

normovanou finanční náročnost rovněž u stávajících 

podpůrných opatření doporučených za dosavadní právní 

úpravy. Bod 2 vyhlášky tedy stanovuje, že ode dne nabytí 

Vysvětleno: 

Dřívější uplatnění pravidel je v daném případě záměrem předkladatele, 

který je veden zejména možnostmi rozpočtové kapitoly MŠMT. 
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Za sklem, o. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSŠČMS, z. s. 

účinnosti této novely se normovaná finanční náročnost bude 

řídit jejími pravidly. 

Toto navrhované ustanovení odmítáme jako nepřijatelné. 

 

Podle již stanovených podpůrných opatření byli do 

pracovního poměru přijati asistenti pedagoga se zařazením 

do 8. platové třídy v řadě případů i na dva roky (např. do 

31. 8. 2019). Nelze tedy akceptovat, že od 1. 1. 2018 obdrží 

škola finanční prostředky dle normované finanční 

náročnosti na asistenta pedagoga odpovídající 5. platové 

třídě a 4. platovému stupni. Z jakých zdrojů pak mají být 

uhrazovány dosavadní platové nároky zaměstnanců 

(asistentů)? Nová pravidla, pokud budou přijata, by se měla 

vztahovat až na nově uzavírané pracovněprávní vztahy, to je 

po účinnosti novely vyhlášky. 

Tato připomínka je zásadní 

Tento návrh vyhlášky, tak jak je koncipován, je zcela 

nepřijatelný. Nejen, že porušuje Ústavu a zákony České 

republiky, ale porušuje v mnoha bodech i Úmluvu o 

právech dítěte, Úmluvu o právech osob se zdravotním 

postižením a především porušuje USNESENÍ VLÁDY 

ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. února 2016 č. 111 . 

Pro zjevný rozpor předloženého návrhu s právními předpisy 

vyšší právní síly požadujeme jeho úplné stažení. Pokud tak 

nebude učiněno, podáme žalobu na MŠMT a konkrétní 

osoby s tímto návrhem spojené za záměrnou diskriminaci 

žáků a studentů s Poruchou autistického spektra. 

 

 

1. Rozdělení asistentů pedagoga do dvou skupin 

s ohledem na vymezení jeho hlavních činností 

Přestože chápeme důvody vedoucí k návrhu na rozdělení 

podpůrného opatření asistent pedagoga do dvou skupin 

s ohledem na náročnost jím vykonávané práce, obáváme se, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Není uvedeno, v čem konkrétně má být právní úprava namířená konkrétně 

proti žákům s poruchami autistického spektra. Není záměrem, aby právní 

úprava specificky dopadala na nějakou skupinu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Rovněž není uveden konkrétní rozpor s ústavním pořádkem či 

podzákonnými právními předpisy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Návrh byl upraven tak, aby bylo jednoznačné dělení činností, ze kterého 

pro ŠPZ bude snadné posouzení doporučované role. 

Odlišení se pak vztahuje k zajištění činností spojených se vzděláváním 

žáka a max. 4 žáků a na zajištění organizační podpory pro skupinu žáků. 
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že navrhované vymezení není jednoznačné a bude 

způsobovat značné aplikační problémy školským 

poradenským zařízením při rozhodnutí, „jaký“ asistent 

pedagoga má být v konkrétním případě doporučen. 

Zdůrazňujeme, že vodítkem pro školská poradenská 

zařízení (v součinnosti se školou či školským zařízením) při 

doporučení „varianty“ asistenta pedagoga nemůže být to, 

jaké vzdělání má aktuální osoba, která by funkci 

asistenta pedagoga měla zastávat. Naopak, nejprve je 

z pracovněprávního i odborného hlediska nezbytné určit, 

jaké činnosti má daná osoba jako podpůrné opatření 

vykonávat, a“jaký“ asistent pedagoga tedy bude k podpoře 

žáka nezbytný, a teprve následně bude škola případně 

„hledat“ osobu splňující odpovídající podmínky odborné 

kvalifikace (případně bude v některých případech nucena i 

k využití tzv. krajní nouze podle § 22 odst. 7 zákona o 

pedagogických pracovnících). 

Přestože je zřejmé, že rozdělení činností vychází z platného 

katalogu prací závazného pro veřejné školství, 

z praktického pohledu se vymezené činnosti značně 

prolínají a není vůbec zřejmé, v čem má spočívat hlavní 

„kvalitativní“ rozdíl. Žádné vodítko bohužel neposkytuje 

ani odůvodnění návrhu. Ze stávajícího praktického pohledu 

se nám jeví, že do skupiny „nižšího“ asistenta pedagoga by 

náležely pouze případy asistentů pedagoga podle § 18 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. či stávající „školní asistenti“ 
obsažení v šablonách z OP VVV, kteří jsou nyní zcela 

formálně považováni za nepedagogické pracovníky (jejich 

stávající platové ohodnocení v rámci evropského projektu je 

však nesrovnatelné s navrhovanou NFN „nižšího“ asistenta 

pedagoga). 

V žádném případě nelze podle našeho názoru do 

kategorie „nižšího“ asistenta automaticky zahrnovat 

asistenta pedagoga ve školách zřízených podle § 16 odst. 

9 školského zákona (čemuž by mohla nasvědčovat 

formulace „při práci se skupinou žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují zvýšenou 

Dvě skupiny asistentů pedagoga jsou postaveny na požadavcích 

na vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících a vycházejí také 

přímo z činností popsaných v nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Asistent 

pedagoga podle § 5 odst. 3 koresponduje s činnostmi pro 6. až 8. platovou 

třídu a asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 koresponduje s činnostmi pro 4. 

a 5. platovou třídu. Školské poradenské zařízení bude vždy doporučovat 

asistenta pedagoga podle potřeb žáka. Musí tedy zohlednit, zda pro 

podporu v daném případě nepostačí využití asistenta pedagoga, jehož 

činnost bude nově vymezena v § 5 odst. 4. Právní úprava pro předejití 

nejasnostem výslovně předpokládá, že v reálném čase lze realizovat pouze 

jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Z toho 

důvodu je výslovně stanoveno, že asistent pedagoga zajišťující činnosti 

podle navrhovaného § 5 odst. 3 může vůči konkrétnímu dítěti, žákovi 

nebo studentovi zajišťovat i činnosti méně náročné (uvedené v § 5 odst. 

4). Vazba na § 20 odst. 1, nebo § 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. je 

zamýšlena z důvodu požadavků na kvalifikaci, kterou má mít daný 

asistent pedagoga. Není tím však nijak limitováno, ve kterém druhu školy 

nebo školského zařízení daný asistent pedagoga bude působit.  
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pozornost“ uvedená v návrhu § 5 odst. 4 písm. a), byť 

nikoliv § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících), 

pokud bude ve výjimečných případech doporučen jako 

podpůrné opatření s NFN. U těchto asistentů pedagoga 

sice nejsou předpokladem akademické znalosti na vysoké 

úrovni, na druhou stranu musí umět pracovat s odbornými 

speciálně pedagogickými disciplínami (náhradní 

komunikační systémy – VOKS, znakování, globální učení, 

koncept bazální stimulace, ovládat hru na hudební nástroj, 

být fyzicky zdatní, často jít do rizik spojených s hraničními 

„zdravotnickými úkony“ jako je krmení pegem, zvládat 

agresívní stavy žáků apod. 

Vzhledem k tomu, že se v tomto ohledu jedná o zásadní 

koncepční změnu s rozsáhlými pracovněprávními i 

finančními důsledky, je nezbytné rozdělení činností velice 

důkladně promyslet a již nyní v odůvodnění návrhu 

jednoznačně metodicky odlišit, v jakých konkrétních 

situacích bude školské poradenské zařízení v součinnosti 

se školou a školským zařízením doporučovat „vyššího“ 

či „nižšího“ asistenta pedagoga. 

 

 

2. Rozsah podpory asistenta pedagoga 

Zásadním způsobem nesouhlasíme s formulací „Rozsah 

podpory: úvazek nezbytné přímé pedagogické činnosti při 

výuce podle potřeb žáka“. Asistent pedagoga je 

pedagogickým pracovníkem ve smyslu § 2 zákona o 

pedagogických pracovnících, a je tak v souladu s § 22a 

tohoto zákona povinen v pracovní době konat jak přímou 

pedagogickou činnost, tak činnosti související, a to 

v souladu s rozvržením týdenního rozsahu ze strany ředitele 

školy nebo školského zařízení. Jako pedagogický pracovník 

je tak asistent pedagoga v nepřímé činnosti povinen 

zejména činit přípravy na přímou pedagogickou činnost, 

vykonávat dohled nad dětmi a nezletilými žáky, účastnit se 

DVPP, porad pedagogických pracovníků, konzultací se 

zákonnými zástupci apod. Toto vše je zákonnou povinností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Je třeba předně poukázat na to, že již stávající znění vyhlášky MŠMT 

a jemu podřízené organizace vykládají tím způsobem, že školské 

poradenské zařízení při vydávání doporučení vychází z toho, že v úvazku 

asistenta pedagoga podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. je zahrnuta pouze přímá 

činnost. V tomto duchu vydalo stanovisko jak NÚV, tak MŠMT. 

Toto stanovisko vychází ze skutečnosti, že je třeba rozlišovat 

pracovněprávní hledisko a hledisko konstruování podpůrného opatření pro 

konkrétního beneficienta, resp. způsob výpočtu částky normativního 

financování. 

S vědomím, že je nutné zohlednit při stanovení normované finanční 

náročnosti i nepřímou pedagogickou činnost byly předmětné pasáže nově 

upraveny tak, že je v rozsahu doporučeném školským poradenským 

zařízením zahrnuta i nepřímá činnost v poměru 9:1. Platí, že je na řediteli 
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asistenta pedagoga a musí být vykonáváno v rámci jeho 

pracovní doby.  

Nehledě na skutečnost, že přímo v návrhu § 5 odst. 3 a 4 

vyhlášky jsou uvedeny mezi hlavními činnostmi obou 

úrovní asistenta pedagoga i činnosti svým charakterem 

„nepřímé“ (zejména pod písmeny b)). Není tedy možné, 

aby školské poradenské zařízení při doporučení výše 

úvazku asistenta pedagoga přihlíželo pouze k potřebě 

přímé pedagogické činnosti, když je povinnou součástí 

práce asistenta pedagoga i tato činnost nepřímá.  
Zároveň návrh nesouladně užívá pojem „úvazek“. Tento 

pojem je nezbytné chápat jako délku stanovené týdenní 

pracovní doby ve smyslu § 79 zákoníku práce, nikoliv jako 

rozsah přímé pedagogické činnosti (pojem úvazek je ve 

vyhlášce č. 27/2016 Sb. užíván i u jiných personálních 

podpor – tlumočníka, přepisovatele, speciálního pedagoga 

či školního psychologa, u nichž zcela jistě nelze tento 

pojem chápat jinak než ve smyslu § 79 zákoníku práce). 

Dále není zřejmé, od jakého rozsahu přímé pedagogické 

činnosti je stávající návrh počítán (připomínáme, že 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb. stále u asistentů pedagoga 

stanoví tento rozsah značným rozpětím, přičemž se 

nevztahuje na školy a školská zařízení nezřizovaná státem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí). 

Rozšíření spektra možných úvazků asistenta pedagoga (ve 

stávajícím smyslu délky stanovené týdenní pracovní doby) 

lze v zásadě uvítat. Na druhou stranu navrhujeme ještě 

jednou zvážit, zda je skutečně efektivní tyto úvazky 

stupňovat po 0,05, zejména s ohledem na reálné možnosti 

školských poradenských zařízení propočítat odpovídající 

úvazek takto přesně a zároveň flexibilně s ohledem na 

možné změny v potřebě práce se žákem (i v průběhu 

školního roku). Zejména úvazek 0,95 u 4. stupně PO se jeví 

v zásadě jako nesmyslný. 

 

3. Počet souběžně působících pedagogických pracovníků 

ve třídě 

školy, aby z pracovněprávního hlediska určil parametry pracovního 

úvazku. U veřejných škol pak plně v souladu s nařízením vlády č. 75/2005 

Sb., a to v rámci stanoveného rozpětí 20 – 40 hodin přímé pedagogické 

činnosti.   

Nastavení tohoto podpůrného opatření ve vztahu k dítěti/žákovi/studentovi 

a jeho normovaná finanční náročnost však dosud počítá pouze s přímou 

pedagogickou činností. Toto hledisko je tak relevantní pro školské 

poradenské zařízení při doporučování konkrétního časového rozsahu 

podpůrného opatření („úvazku“), a to tak, aby co nejvíce odpovídalo 

potřebám daného dítěte/žáka/studenta. Škola podle našeho názoru posléze 

musí zajistit přímou pedagogickou činnost asistenta pedagoga žákovi 

v takovém rozsahu, v jakém je jeho činnost konkrétnímu žákovi 

doporučena v doporučení  školského poradenského zařízení. Podpůrným 

argumentem, proč se při konstrukci (jak v rámci samotného doporučení 

školského poradenského zařízení, tak v rámci výpočtu normované 

finanční náročnosti) vychází pouze z přímé pedagogické činnosti je 

skutečnost, že asistent pedagoga může mít plný pracovní úvazek tvořený 

pouze přímou pedagogickou činností (srov. s nařízením 75/2005 Sb.). 

Nutno podotknout, že financování podpůrných opatření je normativní 

a není konstruováno tak, že se finančně pokrývají vyúčtované/vynaložené 

náklady. To je zřejmé například z faktu, že finanční krytí je konstruováno 

jako 8. platová třída v nejvyšším stupni bez ohledu na to, v jaké třídě 

a v jakém stupni je konkrétní asistent pedagoga zařazen. 

 

Rozsah podpůrného opatření je u asistenta pedagoga nově odstupňován 

po částech úvazku (celkově 7 variant od 9 hodin přímé pedagogické 

činnosti – 0,25 úvazku do 36 hodin přímé pedagogické činnosti – 

1,0 úvazku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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Nesouhlasíme s paušálním snížením počtu souběžně 

působících pedagogických pracovníků ve třídě ze 4 na 3, a 

to jak v běžných třídách školy (s výjimkou „spádových“), 

tak ve speciálních třídách a školách, a to bez ohledu na 

konkrétní organizační, bezpečnostní či pedagogickou situaci 

v dané třídě či finanční zajištění dopadu. 

V praxi skutečně nastávají situace, kdy je přítomnost 4 

pedagogických pracovníků ve třídě nezbytná (příklad: 

rehabilitační třída základní školy speciální - kumulace 4 

vozíků, 4 žáci jsou epileptici s kombinovaným postižením, 

další 2 s těžkým mentálním postižením, na třídě pracují 4 

pedagogičtí pracovníci; je „standardní“, že v případě 

záchvatu agresivity některého z žáků takovéto třídy jej 3 

pedagogičtí pracovníci drží i 0,5 hodiny a čtvrtý pečuje o 

ostatní žáky). 

Snížení maximálního počtu souběžně působících 

pedagogických pracovníků ze 4 na 3 by paradoxně mohlo 

vést k dalšímu prodražení systému, neboť zejména speciální 

školy budou nuceny vytvářet ještě méně početné třídy, 

neboť z pohledu bezpečnosti a pedagogické náročnosti 

nebudou schopny ve 3 pedagogických pracovnících třídu 

„zvládnout“ – dojde k rozdělení takovéto třídy do 2 tříd 

s doplněním několika žáků, přičemž v každé pak budou 3 

pedagogičtí pracovníci (celkem tedy 6 místo 4, z toho 4 

asistenti pedagoga místo 3). 

Požadujeme tedy ponechání možnosti souběžného působení 

4 pedagogických pracovníků v jedné třídě – samozřejmě 

však bez bezprostředního dopadu do finančních prostředků 

státního rozpočtu. 

4. Přechodná ustanovení 

Z právního i věcného pohledu lze souhlasit a pochopit 

návrh, podle kterého se snížená NFN (ve smyslu snížení 

platového stupně u 8. platové třídy, ze kterého se NFN u 

asistentů pedagoga počítá) u asistentů pedagoga použije již 

na stávající asistenty pedagoga doporučené jako PO před 

změnou vyhlášky. Z důvodu efektivity nakládání 

s finančními prostředky státního rozpočtu by se tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno.  

Přechodné ustanovení obsahuje výslovné určení vztahů mezi dosavadními 

a „novými“ podpůrnými opatřeními spočívajícími ve využití asistenta 

pedagoga, a to pro účely stanovení normované finanční náročnosti 

v novém režimu. 
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automaticky, bez nutnosti jakéhokoliv úkonu ze strany 

školského poradenského zařízení, školy či krajského úřadu 

od 1. 1. 2018 snížila poskytovaná NFN na asistenta 

pedagoga o stanovenou přiměřenou částku odpovídající 

aktuálním analytickým datům MŠMT. 

Za velice problematický však považujeme dovětek v bodě 

2. přechodných ustanovení – „které je tomuto podpůrnému 

opatření svou povahou a účelem nejbližší.“. Uvedené by 

mohlo nasvědčovat tomu, že by mohlo docházet již i u 

stávajících PO k posouzení charakteru práce asistenta 

pedagoga a k případnému „přeřazení“ asistenta pedagoga 

z vyšší kategorie do nižší pro účely NFN již od 1. 1. 2018. 

Odůvodnění návrhu sice u všech asistentů počítá po 

přechodné období s asistenty podle § 5 odst. 3 vyhlášky, 

samotný text vyhlášky však umožňuje dvojí výklad. 

Navrhujeme tak v přechodných ustanoveních výslovně 

stanovit, že u stávajících asistentů pedagoga se použije po 

dobu platnosti doporučení školského poradenského zařízení 

NFN pro asistenty pedagoga podle § 5 odst. 3, ve znění 

novely vyhlášky. 
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z. s. 
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Vypořádání: 

Připomínky byly zaslány po stanoveném termínu (doručeno 13. 11. 2017). 

Akceptováno jinak – vymezení činností AP přepracováno. 

Akceptováno – nepřímá pedagogická činnost asistenta byla do návrhu zapracována. 

Vysvětleno – viz výše. 

 

V Praze 12. prosince 2017 

Vypracoval: Mgr. Ivana Blažková Podpis: 
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