
7 

IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

Novelizace vyhlášky má za cíl promítnout nutné změny vyplývající ze zákona č. 101/2017 Sb., kterým 
se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 

Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony, přináší s účinností od 1. září 2018 změnu ve financování škol a školských zařízení zřizovaných 
územními samosprávnými celky nebo svazky obcí.  

Na novelu školského zákona proto musí navázat úprava prováděcího předpisu – vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., která definuje 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 třídy přípravného stupně základní školy 
speciální zřizované 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 (dále jen 
„hodnota PHmax“). 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Stávající právní stav vyhlášky č. 48/2005 Sb. vychází z dosavadního normativního financování 
regionálního školství a nezohledňuje reformu financování provedenou novelou školského zákona 
č. 101/2017 Sb. 

Současné znění vyhlášky č. 48/2005 Sb. stanoví pravidla pro počet žáků ve třídě takto: 

§ 4  

(1) Školy, s výjimkou škol uvedených v odstavcích 2 až 5, mají nejméně 17 žáků v průměru na 
1 třídu.  

(2) Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve třídě.  

(3) Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 třídu.  

(4) Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 třídu.  

(5) Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru na 1 
třídu.  

(6) Ustanovení odstavců 2 a 3 lze využít také pro stanovení nejnižšího počtu žáků v průměru 
na 1 třídu ve školách s jazykem národnostní menšiny,3) jestliže je to pro školu s jazykem 
národnostní menšiny výhodnější.  
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(7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 2 za 
každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se 
ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu 
mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 za každého žáka s 
přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. 
Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Snížení 
nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho 
uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského 
zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v 
průběhu školního roku.  

(8) Počet žáků ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se řídí zvláštním právním 
předpisem.  

(9) Do průměrného počtu žáků na třídu podle odstavců 1 a 3 až 5 se nezapočítávají třídy, pro 
které stanoví tato vyhláška nebo jiný právní předpis snížené počty žáků z důvodu vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Prováděcí ustanovení k novému zmocnění ve školském zákonu (§ 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.) není v současném 
znění vyhlášky č. 48/2005 Sb. obsaženo. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Hlavní dotčené skupiny: 

a) učitelé základních škol, přípravných tříd základních škol a přípravných ročníků základní školy 
speciální, 

b) základní školy, přípravné třídy základních škol a přípravné ročníky základní školy speciální, 
c) kraje, obce a svazky obcí, 
d) ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem je úprava vyhlášky č. 48/2005 Sb. tak, aby byla uvedena do vzájemného souladu s novelou 
školského zákona, kterou se zavádí změna financování regionálního školství.  

Novela vyhlášky bude upravovat tyto 3 oblasti: 

a) v základních školách upraví 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 hodnotu PHmax pro přípravnou třídu (nelze ji stanovit nařízením vlády, neboť přípravná 
třída neposkytuje stupeň vzdělání); 

c) stanoví hodnotu 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.  
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1.6 Zhodnocení rizika 

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

a) Přetrvávající nesoulad s novou zákonnou úpravou v oblasti financování základního vzdělávání.  
b) Nemožnost financování pedagogické práce v přípravných třídách a přípravném stupni základní 

školy speciální.  

 

2. Návrh variant řešení 

Jsou uvažovány tyto varianty: 

• varianta nulová, 
• varianta 1. 

Varianta nulová a varianta 1 jsou popsány v hlavních aspektech právní úpravy s ohledem na její cíle. 

 

• Počty žáků ve třídách základní školy 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty je, že bude přetrvávat rozpor mezi pravidly financování pedagogické práce 
v základních školách podle nařízení vlády stanovující hodnoty PHmax podle velikosti a organizace 
školy.  

Varianta 1 

Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 48/2005 Sb. a její uvedení do souladu s nově zavedenými 
pravidly pro financování pedagogické práce v základních školách, která jsou vyjádřena v nařízení 
vlády stanovující hodnoty PHmax podle velikosti a organizace školy. Jsou stanoveny stejné limity pro 
minimální velikosti tříd, včetně tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, které jsou použity 
v uvedeném nařízení vlády.  

 

• Hodnota PHmax v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy 
speciální 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty je, že nebude stanovena hodnota PHmax pro přípravné třídy základní školy 
a přípravný stupeň základní školy speciální zřizovaný krajem, obcí nebo svazkem obcí. Nebude tak 
možno financovat tyto třídy podle nových pravidel financování regionálního školství. 

 

Varianta 1 

Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 48/2005 Sb. a doplnění hodnot PHmax pro přípravné třídy 
základní školy a přípravný stupeň základní školy speciální zřizovaný krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

Pro přípravnou třídu se stanoví hodnota PHmax jednak pro pásmo počtu dětí v případě limitu počtu 
dětí v souladu s právními předpisy (školský zákon a vyhláška č. 48/2005 Sb.) a jednak pro pásmo 
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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). Hodnota PHmax je proto nastavena na nejvyšší možný počet 
vyučovacích hodin. 

Pro přípravný stupeň základní školy speciální se stanoví hodnota PHmax pro 2 pásma podle stejného 
principu, jako v případě přípravné třídy. Učební plán pro přípravný stupeň základní školy speciální 
stanoví 20 hodin týdně s tím, že výuku zajišťují 2 pedagogičtí pracovníci. Hodnota PHmax v pásmu pro 
počet žáků dle školského zákona je proto stanovena na 40 hodin.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Přijetím navrhované úpravy dojde k naplnění zákonného zmocnění 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. 

Navrhovaná úprava zajistí soulad vyhlášky č. 48/2005 Sb. s nařízením vlády, kterým se stanoví pro 
základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky 
financovaný ze státního rozpočtu. 

3.2 Přínosy 

Hlavním přínosem právní úpravy je zajištění transparentních pravidel pro stanovení počtu žáků ve 
třídě základní školy tak, aby umožnila financování pedagogické práce, zajistila efektivitu vynakládání 
prostředků státního rozpočtu při zachování potřebné variability pro organizaci školy a zároveň 
neměnila výrazným způsobem současné parametry pro organizaci školy. Pro přípravnou třídu 
a přípravný stupeň základní školy speciální je hlavním přínosem právní úpravy zajištění parametrů 
pro financování pedagogické práce při zachování současné organizace vzdělávání. 

3.3 Finanční náklady 

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. 

U škol s polským vyučovacím jazykem (celkem se jedná o 21 škol) jsou stanoveny průměrné počty 
žáků ve třídě na nižší úrovni, než u běžných škol. Současný průměrný počet žáků ve školách s polským 
jazykem vyučovacím je 13 žáků ve třídě (v případě neúplných škol) a 16,7 žáků ve třídě v případě 
úplných škol. Většina těchto škol se pohybuje nad průměrným počtem žáků stanoveným pro běžné 
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školy. Finanční dopad navrhované úpravy vyhlášky tedy bude vzhledem k počtu škol s polským 
jazykem vyučovacím zcela zanedbatelný. 

 

4. Návrh řešení  

Varianta, která vede k dosažení cílů výše definovaných, je varianta 1 – úprava vyhlášky č. 48/2005 Sb.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

V rámci doporučené varianty bude upravena vyhláška č. 48/2005 Sb. a dána do souladu s novelou 
školského zákona, která zavádí nové financování regionálního školství. Zavedení do praxe vyžaduje 
metodickou podporu MŠMT a Národního institutu pro další vzdělávání směrem ke zřizovatelům škol, 
základním školám a základním školám speciálním. 

Vynucování budou zajišťovat na úrovni zřizovatelů a škol kontrolní mechanismy. 

Odpovědnost za implementaci vybrané varianty ponesou jednotlivé školy. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace  

Vedle výstupů inspekční činnosti (v rámci inspekční činnosti vykonáváním veřejnosprávní kontroly 
využívání prostředků státního rozpočtu, výroční zprávy ČŠI) a statistik bude ministerstvo sledovat 
působení nové úpravy v praxi sběrem statistických dat a sledováním čerpání rozpočtů. 

Jako indikátory jejichž prostřednictvím lze měřit účinnost regulace lze vybrat: Kontrolní protokoly 
z kontrol vykonávaných Českou školní sledováním dodržování hodnot PHmax při kontrolách 
v souladu s ustanovením § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Souhrnně bude shrnuto ve výroční 
zprávě České školní inspekce za příslušný školní rok. 

 

7 Konzultace a zdroje dat:  

Věcné parametry úpravy byly projednávány v rámci jednání k návrhu nařízení vlády, kterým se 
stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 
hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu, která navrhované minimální počty žáků ve třídách 
obsahuje a k nim nastavuje příslušné hodnoty PHmax. 

Při zpracování vyhlášky vycházel předkladatel z vlastních statistických dat. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání, tel. 234 81 2132. 
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