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IV. 

 
ODŮVODNĚNÍ 

 

I. Obecná část 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

V souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství bude nutné kromě 

jiného také podrobně specifikovat pro základní školy a střední školy 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 a pro konzervatoře zřizované krajem, 

obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu 

na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku neboli tzv. hodnotu 

PHmax. 

 

Návrh nařízení vlády je zpracován podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a to v návaznosti na zákon č. 101/2017 Sb., který obsahuje reformu 

financování regionálního školství. 

 

Návrh nařízení vlády je zpracován v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 

oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předmětná právní úprava navazuje na změny v pojetí financování některých druhů škol 

a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí ze státní rozpočtu. Novela 

školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.) stanovuje zcela nový způsob pro financování 

mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin. Pro tyto školy 

a školská zařízení již nebude pedagogická práce nadále financována prostřednictvím krajských 

normativů. Z toho plyne, že se na pedagogickou práci v těchto školách a školských zařízeních 

již neuplatní vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, 

jejíž změna zohledňující výše uvedené bude Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

rovněž v nejbližší době předložena. Na tyto změny bude navazovat rovněž předložení novel 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nařízení nebude upravovat pravidla pro nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků ve třídě. Tato 

pravidla budou i nadále stanovena ve výše uvedených právních předpisech, a to v mírně 

modifikované podobě ve srovnání se stávající právní úpravou. 

 

b) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů 

 

Současný systém normativního financování výše uvedených škol ze státního rozpočtu podle 

příslušného ustanovení školského zákona je založen na principu financování prostřednictvím 

následujících typů normativů:  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXZE9WMH)



2 

 

 Republikové normativy stanoví ministerstvo jako výši výdajů připadajících 

na vzdělávání a školské služby pro jednoho žáka příslušné věkové kategorie 

v oblasti základního vzdělávání a středního vzdělávání na kalendářní rok; tyto 

republikové normativy slouží pouze k transferu prostředků státního rozpočtu 

z rozpočtu ministerstva do rozpočtů jednotlivých krajů. 

 Krajské normativy stanoví krajský úřad jako výši výdajů připadajících na jednotku 

výkonu na kalendářní rok; tyto krajské normativy slouží k transferu prostředků 

státního rozpočtu z rozpočtu kraje do rozpočtů jednotlivých škol zřizovaných 

krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

 

Tento systém financování škol zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí (dále také „regionální 

školství územních samosprávních celků“) ze státního rozpočtu se vyznačuje řadou problémů, 

jejichž důsledkem je nerovné postavení jednotlivých srovnatelných příjemců v rámci České 

republiky. 

 

Za hlavní problémy stávajícího systému lze označit: 

V oblasti financování „pedagogické práce“ systém nezohledňuje: 

 skutečný rozsah vzdělávání poskytovaný žákům konkrétní školou. „Normativ na 

žáka“ vlastně vyjadřuje určitý předpokládaný objem pedagogické práce, který by 

měla škola danému počtu žáků poskytnout, aniž by byla zajištěna vazba na skutečně 

realizovaný vzdělávací proces. Škola, která danému počtu žáků poskytne nižší 

objem pedagogické práce, než je objem předpokládaný v normativu, je pak 

systémem zvýhodněna, a naopak škola, která by v zájmu kvality vzdělávání chtěla 

objem pedagogické práce zvýšit, je systémem výrazně limitována. 

 rozdílnou úroveň nárokových složek platů pedagogů v konkrétních školách (tarifní 

platové stupně podle délky vykonávané praxe a specializační příplatky).   

 

Obecně v tomto normativním systému financování platí, že čím více pedagogů, jejichž vyšší 

kvalita práce bude vyjádřena vyšším nárokem na úroveň jejich odměňování, bude konkrétní 

škola mít, tím více bude tímto normativním systémem financování znevýhodněna. Tato 

skutečnost je fakticky v přímém rozporu se strategickou prioritou ministerstva, vyjádřenou 

ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 „Podporovat kvalitní výuku 

a učitele jako její klíčový předpoklad“. 

 

Méně významné změny (z pohledu organizace vzdělávání) v počtech žáků školy z důvodů 

změn v počtech žáků způsobených odchody a příchody žáků mohou mít pro školu zcela zásadní 

důsledky v oblasti odměňování jejích pedagogů.   

 

V oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou systém v řadě případů negativně působí na 

kvalitu i na ekonomickou efektivnost vzdělávání. Školy v zájmu získání žáků (a tedy prostředků 

státního rozpočtu) snižují nároky na kvalitu „na vstupu“ do vzdělávání a i žáky s velmi malou 

pravděpodobností úspěšnosti „na výstupu“ vzdělávání „drží“ ve vzdělávání co nejdéle. 

 

Hlavním smyslem přistoupení k změnám, které přináší reforma financování regionálního 

školství je: 

 odstranění nerovného postavení jednotlivých srovnatelných příjemců finančních 

prostředků ze státního rozpočtu (krajů i jednotlivých krajských a obecních škol), 

 zvýšení účinnosti státních prostředků tak, aby korespondovaly s realitou 

poskytovaného vzdělávání, ale i platovou úrovní v jednotlivých školách, 
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 zvýšení transparentnosti poskytování finančních prostředků pro školy, a to jak pro 

ředitele, tak i pro pedagogy, 

 předvídatelnost pro ředitele škol – bude zřejmé, s čím mohou školy a školská 

zařízení při splnění stanovených podmínek počítat, 

 větší možnost cílené realizace podpory prioritních zájmů státu v oblasti vzdělávání, 

 motivace – nový systém přinese větší motivaci ke zvýšení kvality středního 

vzdělávání a spolupráci, zejména v oblasti základního školství. 

 

Při zpracování hodnot PHmax jako maximálního rozsahu vzdělávání, které bude 

financováno ze státního rozpočtu, se vycházelo: 

  z rámcových vzdělávacích programů příslušných oborů vzdělání, které kromě 

jiného obsahují maximální rozsah týdenního počtu hodin v předmětech nebo 

oblastech vzdělávání, 

 z nezbytného dělení tříd při vzdělávání na skupiny podle příslušných vyhlášek 

MŠMT, 

 ze specifik vzdělávání speciálních škol podle příslušných vyhlášek MŠMT, 

 z maximálních počtů žáků na učitele odborného výcviku v příslušných oborech 

vzdělání stanovených v nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. 

Stanovené maximum vyjadřuje odborný názor MŠMT na maximální rozsah počtu hodin 

potřebných pro zajištění vzdělávání v potřebné (státem žádané) kvalitě a jeho další zvýšení 

již k růstu kvality nepřispívá. Stanovené maximum bude zároveň představovat nástroj 

bránící neúměrnému zvyšování nároků na výdaje státního rozpočtu. 

 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). 

 

Navržené nařízení vlády je provedením zákonného zmocnění uvedeného v § 161 odst. 2 

školského zákona. Nejpodstatnější část tedy tvoří příloha nařízení vlády, která stanoví 

konkrétní hodnoty PHmax. 

Navržené nařízení vlády je zpracováno v souladu: 

 s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 

a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných.  

Nařízení vlády je v souladu s rámcovým rozvržením obsahu vzdělávání uvedeném 

v rámcových vzdělávacích programech příslušných oborů vzdělání. 

 

 

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecními právními zásadami práva 

Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Navržené nařízení vlády se dotýká pouze otázky financování regionálního školství. Právní 

předpisy Evropské unie se na oblast, kterou nařízení vlády upravuje, nevztahují. Návrh 
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nařízení vlády není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána. Návrh není v rozporu s právem Evropské unie. 

 

Návrh nařízení vlády 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. 

 

e) 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 

 

Záměrem navrhované právní úpravy je vytvoření podmínek pro zvýšení kvality vzdělávání 

žáků, neboť navržené řešení stanovuje stejné podmínky pro rozsah vzdělávání ve 

srovnatelných školách. V současné době jsou školy při stanovování rozsahu vzdělávání 

limitovány současným systémem financování. Pro školy, kde je současná úroveň rozsahu 

vzdělávání žáků podprůměrná, tak bude mít implementace pozitivní vliv na kvalitu 

vzdělávání. V souvislosti se zvyšováním kvality vzdělávání žáků je nutné předpokládat 

zvýšené výdaje ze státního rozpočtu zejména na zvýšení počtu pedagogů v základních 

a středních školách.  

 

V měsících září – prosinec školního roku 2018/2019 se zvýšené náklady na implementaci 

nepředpokládají, neboť plné využití hodnot PHmax v jednotlivých oborech vzdělání 

školami bude limitováno závaznými ukazateli stanovenými jim na rok 2018, jmenovitě 

limitem počtu pedagogů a objemem finančních prostředků na jejich platy stanovených ještě 

platným systémem krajských normativů. Školy tak nebudou mít v rámci svého rozpočtu 

v roce 2018 stanoveného stávajícím systémem financování dostatek finančních prostředků 

na významnější zvýšení počtů svých pedagogů od 1. září 2018.  

 

Od školního roku 2019/2020 lze pak předpokládat, že maximální výše hodnot PHmax 

v jednotlivých oborech vzdělání bude školami využívána již ve větší míře, ovlivněna 

personálními, prostorovými a materiálně technickými podmínkami ve školách.  

 

V roce 2017 působilo v ZŠ, SŠ a konzervatořích (včetně škol podle § 16, odst. 9) 

zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí celkem cca 93 000 učitelů (vč. učitelů OV) s 

průměrným platem 31 449 Kč/měsíc. 

MŠMT předpokládá, že by postupným vyrovnáním úrovně vzdělávání ve všech 

jednotlivých školách na hodnoty stanovených PHmax mohlo dojít v průběhu cca 3 let od 

náběhu reformy financování k nárůstu počtu učitelů v uvedených druzích škol až o cca 10%. 

V roce 2021 by tak v ZŠ, SŠ a konzervatořích (včetně škol podle § 16, odst. 9) zřizovaných 

kraji, obcemi nebo svazky obcí mohlo působit cca 102 300 učitelů, což je o cca 9 300 učitelů 

více, než bylo v roce 2017. Odhad tempa tohoto nárůstu v jednotlivých letech lze velmi 

obtížně stanovit. MŠMT předpokládá rovnoměrný růst počtu učitelů o cca 3 100 ročně, 

počínaje rokem 2019.  

 

Pro vyčíslení finančního dopadu uvedeného nárůstu počtu učitelů je nutno brát v úvahu i 

předpoklad valorizace platů pedagogů v RgŠ do roku 2021, která činí: v roce 2019 +29,28 
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% oproti 2017, v roce 2020 + 12,92 % oproti roku 2019 a v roce 2021 +2,76 % oproti roku 

2020. 

Odhadovaný finanční dopad zavedení financování RgŠ ÚSC podle stanovených PHmax by 

pak v jednotlivých letech činil: 

 

Rok  učitelů  plat  prostředků na platy NIV celkem 

2019  3100  40 658 Kč 1 513 mil. Kč 2 507 mil. Kč 

2020  3100  45 911 Kč 1 708 mil. Kč 2 323 mil. Kč 

2021  3100  47 178 Kč 1 755 mil. Kč 2 387 mil. Kč 

 

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. 

 

f) 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. 

 

g) 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. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhované nařízení vlády nebude mít žádný bezprostřední dopad na vznik nových 

korupčních rizik. Stanovení jasných hodnot PHmax 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. 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhované nařízení vlády nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

j) Hodnocení regulace dopadů (RIA) 

 

Hodnocení regulace dopadů se neprovádí s ohledem na skutečnost, že hodnocení regulace 

dopadů bylo provedeno při přípravě novely školského zákona. Výjimka byla udělena 

dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu paní ministryni 

č. j.: 3878/2017-OHR ze dne 17. 2. 2017.  
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II. Zvláštní část 
 

K § 1: 

  

Ustanovení § 1 obsahuje definici hodnoty PHmax pro účely nařízení. Hodnota PHmax 

představuje týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování v denní formě 

vzdělávání včetně zkráceného studia, který je stanovený v rámcových vzdělávacích programech 

oborů vzdělání včetně nezbytného dělení tříd na skupiny. Přepokládá se, že uvedená hodnota 

bude z hlediska financování vzdělávacího procesu nepřekročitelná a umožní školám zajistit 

realizaci vzdělávání v souladu s rámcovými vzdělávacími programy oborů vzdělání v oblasti 

základního, středního vzdělávání a vzdělání v konzervatoři. 

 

Odstavec 2 pak stanoví, že hodnoty PHmax pro jednotlivé obory vzdělání jsou upraveny 

v příloze, a to podle členění tam uvedného. Tato příloha je stěžejní částí předpisu. Základním 

východiskem jsou předepsané minimální počty hodin v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání 

rámcového vzdělávacího programu příslušného oboru vzdělání v oblastech základního a 

středního vzdělávání. Potřeby dělení třídy na skupiny vycházejí z pedagogické praxe nebo 

souvisejících právních předpisů (nařízení vlády apod.) Počet žáků ve třídě vychází z platných 

nebo navrhovaných právních předpisů. 

 

Odstavec 3 stanovuje způsob, jakým se stanoví celková hodnota PHmax za celou školu.  

 

K § 2: 

 

Ustanovení určuje hodnotu PHmax v dalších formách vzdělání. Stanovení maximálního počtu 

hodin výuky v dalších formách vzdělávání je v souladu s ustanovením § 25 školského zákona, 

které stanovuje podmínky pro další formy vzdělávání.: 

 večerní formu vzdělávání - výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 

až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a večerních hodinách,  

 dálkovou formu vzdělávání - samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 

až 220 konzultačních hodin ve školním roce,  

 distanční formu vzdělávání - samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela 

prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními 

konzultacemi,  

 kombinovanou formu - vzdělávání střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto 

zákonem. 

Školský zákon nestanoví počty hodin pro distanční a kombinovanou formu vzdělávání. 

Pro stanovení výše koeficientu pro jednotlivé formy vzdělávání se vychází z hodnot PHmax 

(týdenní počet hodin včetně nezbytného dělení třídy na skupiny) nebo z celkového počtu 

vyučovacích hodin ve školním roce.  

 Pro večerní formu vzdělávání je výpočet stanoven z výše hodnoty PHmax, v tomto případě 

hodnota 53 a počtu 16 hodin týdně. Výsledkem je koeficient 0,3. 

 Pro dálkovou formu vzdělávání je výpočet stanoven z celkového počtu vyučovacích hodin 

ve školním roce, v tomto případě hodnota 1048 hodin a počtu 210 hodin za školní rok. 

Výsledkem je koeficient 0,2. 

 Pro distanční formu vzdělávání je výpočet stanoven z celkového počtu vyučovacích hodin 

ve školním roce, v tomto případě hodnota 1048 hodin a počtu 50 hodin za školní rok. 

Výsledkem je koeficient 0,05. 
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 Pro kombinovanou formu vzdělávání je výpočet stanoven z výše hodnoty PHmax, v tomto 

případě hodnota 53 a počtu 14 hodin týdně. Výsledkem je koeficient 0,26 a v případě 

konzervatoří koeficient 48. 

 

 

K § 3:  

 

Při stanovení maximálního počtu hodin výuky na jednu třídu vzdělávající žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami se vycházelo z příslušného ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona 

a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných. Ustanovení tak zakotvuje, jakým způsobem se určí hodnota PHmax pro školy a třídy, 

kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.   

 

K § 4:  

 

Maximální počet hodin výuky pro jednu třídu s několika obory vzdělání (víceoborová třída) se 

stanoví jako součet hodnot PHmax příslušných oborů vzdělání v závislosti na počtu žáků 

ve třídě uvedených v příloze tohoto nařízení. Obdobným způsobem se stanoví maximální počet 

hodin výuky PHmax financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu, která obsahuje kromě 

jednoho oboru vzdělání také další obor vzdělání.  

 

K § 5: 

 

Při stanovení výše hodnoty PHmax v případě individuálního vzdělávání v rámci základního 

vzdělávání se vycházelo z časové náročnosti zkoušek z jednotlivých předmětů, včetně přípravy 

podkladů pro zkoušky a hodnocení žáků. Pro každého žáka, který se vzdělává formou 

individuálního vzdělávání na 1. stupni základní školy, bylo stanoveno navýšení celkové výše 

hodnoty PHmax pro školu o 0,25 hodiny. Pro každého žáka, který se vzdělává formou 

individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy, bylo stanoveno navýšení celkové výše 

hodnoty PHmax pro školu o 0,5 hodiny. 

 

K § 6: 

Přechodné ustanovení 

Obsahuje vysvětlení v rámci přechodného ustanovení případu, kdy je ve víceoborové třídě 

v souladu s právními předpisy více oborů vzdělání, než je uvedeno v příloze tohoto nařízení.  

V tomto případě se použije pro počet oborů vzdělání stanovený v příloze tohoto nařízení 

hodnota PHmax podle přílohy tohoto nařízení.  

Pro obor vzdělání nad rámec tohoto počtu se hodnota PHmax stanoví podle hodnoty pro třídu 

s jedním oborem vzdělání. Za obor vzdělání nad rámec se vždy považuje pouze obor 

s nejmenším počtem žáků. V případě, že obory vzdělání mají stejný počet žáků, je možné podle 

tohoto ustanovení tyto obory zařadit z hlediska výsledného PHmax výhodnějším způsobem. 

 

K § 7: 

Navrhuje se, aby účinnost nařízení vlády byla stanovena na termín od 1. září 2018. 

 

Školy a školská zařízení však budou do 31. prosince 2018 financovány ze státního rozpočtu 

podle dosavadních ustanovení školského zákona, a to na základě přechodného ustanovení 

novely školského zákona. Do konce roku 2018 se tedy postupuje podle pravidel účinných přede 

dnem nabytí účinnosti zákona č. 101/2017 Sb.  
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Harmonogram postupného zavádění nového systému financování regionálního školství: 

 

Školní rok 2018/2019 

Ve školním roce 2018/2019, jmenovitě při jeho zahájení v období září – prosinec 2018, se 

zvýšené náklady na implementaci hodnot PHmax nepředpokládají. 

Školám bude na rok 2018 stanoven limit počtu pedagogů a s tím spojený objem finančních 

prostředků na platy ještě platným systémem krajských normativů. Školy tak nebudou mít 

v rámci svého rozpočtu v roce 2018 stanoveného stávajícím systémem financování dostatek 

finančních prostředků na významnější zvýšení počtů svých pedagogů od 1. září 2018.  

V průběhu školního roku, jmenovitě v období měsíců leden – srpen 2019, nelze předpokládat 

z důvodů návaznosti výše uvedených období školního roku 2018/2019 nárůst počtu pedagogů. 

 

Školní rok 2019/2020 

Ve školním roce 2018/2019 lze předpokládat, že maximální výše hodnot PHmax v jednotlivých 

oborech vzdělání bude školami využívána již ve větší míře. Toto využití bude ovlivněno 

zejména personálními, prostorovými a materiálně technickými podmínkami ve školách. 

 

Období let 2020 - dále 

Lze předpokládat další využití maximálních hodnot PHmax základními a středními školami 

a jejich nárůst až o 10 % v porovnání se současným stavem. V případě výše uvedeného vývoje 

bude tento nárůst počtu pedagogů vykompenzován předpokládaným zvýšením kvality 

vzdělávání žáků základních a středních škol.  

 

K příloze  

 

Pásma průměrného počtu žáků ve třídě a v konzervatoři v ročníku  

Pro výpočet PHmax jsou třídy rozděleny podle průměrného počtu do několika pásem 

v závislosti na stupních a oborech vzdělání. Pro vyšší průměrný počet žáků ve třídě než 30 platí 

hodnoty PHmax stanovené pro pásmo s počtem žáků do 30. Odlišná organizace je 

v konzervatořích, proto byly hodnoty pásem pro konzervatoře upraveny vzhledem k počtu žáků 

v celém ročníku. 

 

Parametry určující hodnoty PHmax pro jednotlivé obory: 

Dělení předmětů neodborných (všeobecně vzdělávacích) 

Pro každou kategorii dosaženého vzdělání (B, C, E, H, J, L, K, M) jsou stanoveny koeficienty 

dělení předmětů v dané oblasti vzdělávání (oblast cizích jazyků, oblast matematiky, oblast 

informatického a digitálního vzdělávání, přírodovědná oblast apod.). Vzhledem ke stejné 

kategorii dosaženého vzdělání jsou tyto koeficienty pro všechny skupiny oborů v dané kategorii 

stejné. Například pro všechny obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

(kategorie M) se v oblasti cizích jazyků v I. pásmu zvyšuje počet hodin na 1,5 násobek, ve II. 

pásmu zvyšuje na dvojnásobek a ve III. pásmu zvyšuje na 2,5 násobek. 

 

Dělení předmětů odborných 

Pro každou skupinu oborů vzdělání jsou případně upraveny ještě další koeficienty určující 

maximální velikost skupiny při dělení odborné výuky (obvykle je jeho hodnota 15 žáků), podíl 

dělené odborné výuky na počtu hodin odborné výuky, koeficient měnící využití disponibilních 

hodin z učebního plánu v RVP pro odbornou nebo všeobecnou výuku příp. pro odborný výcvik 

(obvykle jsou disponibilní hodiny rozděleny poměrně podle počtu hodin v učebním plánu 

v RVP). Tyto doplňující koeficienty jsou pro dané skupiny až na zdůvodněné výjimky shodné 

(například u skupiny 82 umění a užité umění). 
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Pro některé kategorie dosaženého vzdělání byl stanoven také minimální počet žáků pro 

zachování výuky v rozsahu učebního plánu z RVP například pro kategorii E (dvouleté a tříleté 

obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem) nebo pro některé specifické 

skupiny u oborů C (obory vzdělání poskytující základní vzdělání). Při stanovení maximálního 

počtu hodin výuky pro školy a konzervatoře národnostních menšin se vycházelo z upravených 

rámcových vzdělávacích programů obsahujících zvýšení počtu hodin v návaznosti na výuku 

jazyka národnostní menšiny. 

 

Stanovení hodnot PHmax pro ZŠ při zdravotnických zařízeních 

Pro výpočet byly využity hodnoty základních škol. Výpočet je proveden ve dvou kategoriích. 

V první kategorii jsou všechny školy při zdravotnických zařízení mimo psychiatrické 

nemocnice.  Počet žáků pro třídu je na základě zjištěné reality vztahován k počtům 6 až 14 žáků. 

Při výpočtu se liší počtem započítaných hodin pro průměrnou délku výuky. Tato hodnota může 

být případně upravena. Na prvním stupni je počítáno s 20 hodinami pro třídu 6 – 10 žáků a s 23 

hodinami pro třídu 10 – 14 žáků. Na druhém stupni je počítáno s 25 hodinami pro třídu 6 – 10 

žáků a s 29 hodinami pro třídu 10 – 14 žáků. Pro nižší počty žáků jsou stanoveny hodnoty 

odpovídající vysoce individualizované výuce. Ve druhé kategorií jsou školy při psychiatrických 

nemocnicích, které mají svým charakterem blízko ke školám speciálně zřízeným podle 

paragrafu 16 odstavce 9 školského zákona. Proto byly využity hodnoty vypočtené pro školy 

speciálně zřízené a byla provedena úprava odpovídající podmínkám školy při psychiatrické 

nemocnici.  

 

 

 

předseda vlády: 

 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy: 
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