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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

V souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství je nutné upravit pravidla 
pro stanovení počtu žáků ve třídě základní školy tak, aby odpovídala novým pravidlům stanoveným 
pro financování pedagogické práce.  

Zároveň je nutné podrobně specifikovat pro přípravné třídy základní školy a přípravný stupeň 
základní školy speciální zřizovaný krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky 
financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě, 
nebo-li tzv. hodnotu PHmax: Pro přípravné třídy a přípravný stupeň základní školy speciální nelze 
hodnotu PHmax stanovit nařízením vlády, neboť neposkytují stupeň vzdělání. Jsou proto stanoveny 
touto vyhláškou, podobně jako hodnoty PHmax pro mateřské školy ve vyhlášce č. 14/2005 Sb. 

II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení následujících ustanovení školského zákona: 

§ 23 odst. 3: Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší počet dětí, žáků a studentů 
v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a 
oddělení. 

§ 161c odst. 2 písm. c): Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem maximální počty hodin 
přímé pedagogické činnosti v mateřské škole a školní družině zřizované krajem, obcí nebo svazkem 
obcí v závislosti na jejich organizační struktuře a maximální počty hodin výuky v přípravných třídách 
základní školy a ve třídách přípravného stupně základní školy speciální financované ze státního 
rozpočtu. 

Novela vyhlášky v souladu s výše uvedeným řeší tyto 3 oblasti: 

a) V základních školách se upravují nejnižší průměrné počty žáků ve třídách tak, aby byly v souladu s 
nařízením vlády stanovujícím hodnoty PHmax podle velikosti a organizace školy (včetně škol s 
výukou v jazyce národnostní menšiny). 

b) Stanoví se hodnota PHmax pro přípravnou třídu (nelze ji stanovit nařízením vlády, neboť 
přípravná třída neposkytuje stupeň vzdělání). 

c) Stanoví se hodnota PHmax pro přípravný ročník základní školy speciální (nelze ji stanovit 
nařízením vlády ze stejného důvodu, jako u přípravné třídy). 

Navrhovaná právní úprava směřuje k tomu, aby pravidla pro stanovení počtu žáků ve třídě základní 
školy odpovídala novým pravidlům stanoveným pro financování pedagogické práce. Zároveň stanoví 
hodnoty PHmax v těch případech, kdy nemohou být stanoveny v nařízení vlády.  

Navrhovaná právní úprava plně respektuje právní předpisy, k jejichž provedení se navrhuje. 

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými zásadami práva evropské unie  

Navržená novela vyhlášky se dotýká pouze témat spojených pouze se změnami financování 
regionálního školství. Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, 
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nevztahují. Návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána. Návrh není v rozporu s právem Evropské unie. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s pravidly veřejné podpory vymezené Smlouvou o fungování Evropské 
unie. Principy financování regionálního školství nezakládají nedovolenou podporu ve smyslu čl. 107 
Smlouvy o fungování EU. Finanční prostředky totiž směřují pouze k financování obecného vzdělávání, 
tudíž k podpoře nehospodářských aktivit. 

Navrhovaná právní úprava rovněž není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána. 

IV. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady včetně 
dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 

Obecně lze konstatovat, že navržené řešení samo o sobě přímo negeneruje zvýšené náklady spojené 
s implementací. Navrhovaná úprava navazuje na návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní 
školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin 
výuky financovaný ze státního rozpočtu a stanoví odpovídající minimální počty dětí a žáků ve třídě, ze 
kterých vychází toto nařízení vlády. Podrobnější zdůvodnění finančních dopadů je uvedeno 
v odůvodnění citovaného nařízení vlády. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí. 

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

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na diskriminaci ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

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

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. Problematiky 
soukromí a osobních údajů se navrhovaná úprava vůbec nedotýká. Součástí navrhované právní 
úpravy není žádná agenda související se zpracováním osobních údajů. 

VII. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná novela vyhlášky nebude mít žádný bezprostřední dopad na vznik nových korupčních 
rizik. Stanovení jasných hodnot PHmax a počtu žáků ve třídě bude naopak eliminací případných 
korupčních rizik. Celý systém normativního financování regionálního školství je sám o sobě prevencí 
před možným korupčním rizikem. Právní úprava totiž předpokládá existenci jasného modelu, podle 
kterého jsou finanční prostředky rozdělovány. 

VIII. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhované vyhláška nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Článku I. 
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K bodu 1 (§ 4): 

Stanoví se pravidla pro nejnižší (průměrné) a nejvyšší (absolutní) počty žáků ve třídách pro různé 
velikostní kategorie škol. Stanoví se samostatně pro neúplné a úplné školy. Zachovávají se současné 
minimální průměrné počty žáků a je zachován nejvyšší počet žáků ve třídě – 30 žáků. Nově je zaveden 
minimální průměrný počet žáků školy, která má nejvýše 2 třídy v každém ročníku - 15 žáků. Zajišťuje 
se tak vyšší podpora malých úplných škol. 

Zároveň se obdobně stanoví pravidla pro počty žáků ve třídách ve škole s výukou v jazyce 
národnostní menšiny. Zde považujeme za vhodné upozornit na to, že se nejedná o minimální počty 
žáků ve třídě, při kterých lze školu s jazykem národnostní menšiny zřídit (jak stanoví § 14 odst. 2 
školského zákona), ale o počet žáků rozhodný pro účely financování pedagogické práce ze státního 
rozpočtu. Minimální počet žáků ve třídě uvedený v § 14 odst. 2 školského zákona se vztahuje pouze 
na proces zřízení školy s jazykem národnostní menšiny, nikoliv na její další existenci při proměnlivém 
počtu žáků ve škole a vůli zřizovatele k udělení případné výjimky. 

Pravidla pro snižování nejvyššího počtu žáků ve třídě při zařazení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami s přiznaným podpůrným opatřením jsou zachovány dle současné právní úpravy. 

K bodu 2 (§ 7a, 7b): 

Ustanovení v § 7a stanoví maximální počet hodin výuky v přípravné třídě základní školy financované 
ze státního rozpočtu, a to jednak pro pásmo počtu dětí v přípravné třídě v případě limitu počtu dětí 
v souladu s právními předpisy (školský zákon a vyhláška č. 48/2005 Sb.) a jednak pro pásmo počtu 
dětí v případě nižšího počtu dětí než stanoví právní předpis, pokud zřizovatel udělil nutnou výjimku. 
V uvedeném druhém případě je nutné v souladu se školským zákonem spolufinancování zřizovatele 
školy. Počet vyučovacích hodin v přípravné třídě je shodný s počtem hodin v 1. třídě základní školy 
(18 až 22 hodin týdně). Maximální počet hodin výuky je proto nastaven na nejvyšší možný počet 
vyučovacích hodin. 

Ustanovení v § 7b stanoví maximální počet hodin výuky ve třídě přípravného stupně základní školy 
speciální. Stanovení pásem bylo provedeno dle stejného principu, jako v případě přípravné třídy. 
Učební plán pro přípravný stupeň stanoví 20 hodin týdně s tím, že výuku zajišťují 2 pedagogičtí 
pracovníci. Maximální počet hodin výuky v pásmu pro počet žáků dle školského zákona je proto 
stanoven na 40 hodin.  

Uvedená hodnota maximálního počtu hodin bude z hlediska financování vzdělávacího procesu 
nepřekročitelná a umožní školám zajistit realizaci vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím 
programem.  

 

K Čl. II 

Navrhuje se nabytí účinnosti právní úpravy uvedené v čl. I dnem 1. 9. 2018, stejně, jako je tomu u 
příslušných souvisejících právních předpisů a ustanovení, na které předmětná novelizace navazuje.  
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