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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Část materiálu:  

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  

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

7. 11. 2017, s termínem dodání stanovisek do 29. 11. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:  

Zásadní připomínky  

 

Resort 

 
Připomínky Vypořádání 

Jihočeský kraj 

 

 

Zásadní připomínka: 

K příloze materiálu:   
1. Nařízení vlády neřeší závislost hodnot PHmax na 

průměrném počtu žáků ve třídě uvnitř jednotlivých pásem 

počtu žáků ve třídě. Důsledkem toho jsou skokové změny 

hodnot PHmax na rozhraní jednotlivých pásem a také 

možný zájem škol naplňovat třídy na dolním okraji 

dosažitelného pásma, kdy při relativně nižším průměrném 

počtu žáků bude hodinová dotace a tedy také finanční 

zajištění stejné, jako při průměrném počtu žáků na horním 

okraji stejného pásma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

Vysvětlení:  

(1) Organizace vzdělávání v jednotlivých školách není lineárně 

závislá na počtu žáků ve třídě. Například hodiny cizího jazyka se 

obvykle dělí buď všechny, nebo žádné. Z tohoto důvodu ve škole 

naroste počet hodin skokově. 

(2) Školy nejsou schopny držet konstantní počet žáků ve třídách 

a budou-li organizovat výuku tak, že budou dělit na maximum i v 

případě, že průměrná velikost třídy se bude blížit dolní mezi 

pásma, tak se vystavují riziku nutnosti změnit organizaci při 

odchodu relativně nízkého počtu žáků. Většina ředitelů škol není 

schopna nastavovat počty žáků ve třídě v souladu s uvedeným 

očekáváním, ale bude je nastavovat podle konkrétní 

demografické situace v dané oblasti a v souladu s personálními a 

prostorovými podmínkami. 

Nelze ztotožňovat pojem hodinová dotace (správně by mělo být 

maximální možná hodinová dotace) a pojem finanční 

zabezpečení. Je pravdou, že škola s naplněností na dolní hranici 

pásma bude mít stejnou možnost maxima rozsahu výuky jako 

škola na horní hranici tohoto pásma avšak její finanční zajištění 
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2. Navrhujeme zvýšit hodinovou dotaci  PHmax pro některé 

ekonomické obory a obor Informační technologie. Hodnota 

PHmax pro obor 6341M02 Obchodní akademie a příbuzné 

obory 6542M01 Hotelnictví a 6542M02 Cestovní ruch jsou 

pro třídy s počtem žáků větším jak 27 žáků ve třídě pouze 

bude nižší kvůli opravnému koeficientu k nenárokové složce 

platů pedagogů (§161c, odst.1, písm.b ŠZ) 

Stupňovitě stanovené hodnoty PHmax mezi jednotlivými pásmy 

průměrného počtu žáků ve třídě vychází z následujících 

skutečností: 

 Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání stanoví kromě 

jiného počty žáků na učitele odborného výcviku. 

 Stupňovitě stanovené hodnoty PHmax stanovené na 

pásma počtu žáků umožňují v případě snížení počtu žáků 

zachovat výši hodnoty Phmax na rozdíl od normativního 

počtu na žáka, kde se výše finančních prostředků stanovila 

vždy na základě počtu žáků. 

 Při stanovení hodnot Phmax se vždy vychází 

z průměrných počtů žáků stanovených na příslušný obor 

vzdělání z počtu žáků všech ročníků. 

 Hodnoty PHmax pro jednotlivá pásma, které jsou členěna 

podle počtu žáků ve třídě, jsou nastaveny na nejvyšší 

počet žáků v příslušném pásmu. Pokud dojde ke snížení 

počtu žáků v rámci daného pásma, hodnota PHmax se 

nesnižuje, ve svém důsledku to znamená, že školy pak 

nebudou mít důvod se chovat „ekonomicky“ s cílem 

udržet i neúspěšného žáka za každou cenu.  

 Tím se také odstraní nasávací efekt získávání žáků ke 

studiu tak, aby školy v zájmu získání prostředků ze 

státního rozpočtu nesnižovaly nároky na kvalitu 

vzdělávání tím, že přijmou ke studiu žáky s velmi malou 

pravděpodobností úspěšnosti ukončení studia; 

 

Akceptováno, hodnoty upraveny. 

V případě oboru vzdělání 18-20-M/01 snížena velikost skupiny 

pro dělení z 15 na 10 v souladu s oborem 26-41-M/01, v případě 

ekonomických oborů zvýšen podíl dělených hodin z 30 % na 50 

% v souladu s oborem 7842M02. 
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53 hodin týdně. Zejména obor Obchodní akademie studuje 

relativně velký počet žáků z celkového počtu žáků oborů 

středního studia s maturitou. Navrhujeme zvýšit hodnotu 

PHmax na úroveň srovnatelnou s hodnotami, stanovenými 

pro obor Gymnázium, který je v nejvyšším pásmu počtu 

žáků ve třídě 57 hodin týdně. Pro podporu návrhu 

připojujeme hodnotu PHmax oboru 7842M02 Ekonomické 

lyceum, která je 56 hodin týdně a tedy je vyšší, než 

v případě oboru Obchodní akademie. 

Hodnota PHmax pro obor 1820M01 Informační 

technologie, která v pásmu pro nejvyšší průměrný počet 

žáků na třídu činí pouze 52 hodin, je v relacích s hodnotami 

PHmax příbuzných technických oborů, příkladně oboru 

2641M01 Elektrotechnika, relativně nízká. Navrhujeme 

zvýšení hodnot PHmax oboru Informační technologie na 

úroveň hodnot stanovených pro obor Gymnázia. 

Osoby oprávněné k vypořádání připomínek za Jihočeský 

kraj:  

Ing. Radek Lomský, tel. 386 720 920, e-mail: 

lomský@kraj-jihocesky.cz 

 

Kraj s vypořádáním zásadních připomínek souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Královéhradecký 

kraj 

 

 

 

 

 

 

Zásadní 

1. Hodnota PHmax u oborů 18—20-M/01 Informační 

technologie a 16-02-M/01 Průmyslová ekologie je 

stanovena pro více než 27 žáků na 52 hodin, ale vzhledem 

k odborné přípravě a nutnosti dělení v odborných učebnách, 

navrhujeme hodnotu navýšit na 57 (stejně jako u gymnázií) 

a odpovídajícím způsobem i pro další průměrné počty žáků. 

 

 

Akceptováno částečně.  

Vysvětlení:  

obor 18-20-M/01 – hodnoty upraveny, 

obor 16-02-M/01 – srovnání s oborem gymnázium není možné 

vzhledem k rozdílnému celkovému počtu hodin 128 u oboru 16-

02-M/01 a 132 u oboru gymnázium 
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2. K § 1 - Příloha C 2 Obory vzdělání poskytující 

střední vzdělání s výučním listem Kategorie dosaženého 

vzdělání H - 1. část 

Navrhované hodnoty PH max pro obor 41-56-H/01 Lesní 

mechanizátor v případě počtu žáků ve třídě v intervalech 

24+-27 a 27+  jsou v porovnání s absolutní většinou 

ostatních oborů skupiny 41 Zemědělství a lesnictví 

nelogicky nízké a nereflektují aktuální stav  

v oboru lesního hospodářství, ani organizační a personální 

požadavky výuky. 

Navrhovaná hodnota PH max nedovoluje žádoucím 

způsobem zajistit následující oblasti související s výukou 

odborného výcviku: 

- Bezpečnost žáků při činnostech vyžadujících přímý dozor 

– např. těžba dříví 

- Doprava žáků na pracoviště v lesních porostech – 

převážně řešena terénními vozidly  

   s kapacitou 8 žáků + učitel – řidič 

- Efektivní využití dlouhodobě vynakládaných investic 

(prostředky zřizovatele, fondů EÚ apod.) na zajištění 

výukových prostředků (desítky milionů již vložených nebo 

vzhledem ke stavu realizace projektu IROP 

předpokládaných) – simulátory, harvestory, vyvážecí 

traktory, lesní lanovka. 

Považujeme v této situaci za odpovídající úroveň PH max 

pro obor Lesní mechanizátor hodnoty navržené u oboru 41-

51-H/01 Zemědělec – farmář, kde rovněž došlo  

k významnému posunu směrem k sofistikovaným 

technologiím náročným na zajištění odborného výcviku, 

což bylo v návrhu nařízení vzato v úvahu. 

Navrhujeme proto navýšení hodnot PH max pro obor 41-

56-H/01 Lesní mechanizátor v případě počtu žáků ve třídě 

v intervalech 24+ - 27 a 27+ na hodnoty 77 resp. 78 

 

Neakceptováno.  

Vysvětlení:  

Rozdíly plynou z nařízení vlády, ve kterém je uvedena maximální 

velikost skupiny (maximální počet žáků na učitele odborného 

výcviku) při odborném výcviku. Bude-li upraveno toto nařízení, 

budou následně i upraveny hodnoty PHmax. 
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. 

VYŘIZUJE: Mgr. Martin Struna  

LINKA | MOBIL: 495 817 127 

E-MAIL: mstruna@kr-kralovehradecky.cz 

 

Kraj s vypořádáním zásadních připomínek souhlasí.   

 

Liberecký kraj 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodem je nutné konstatovat, že krajské úřady byly v 

procesu tvorby takto zásadního dokumentu, který má zavést 

změnu financování regionálního školství, opomíjeny. 

Vnímáme tento krok jako výraz netransparentnosti a 

neotevřenosti v jednání ústředního orgánu, které 

neumožňují zcela jednoznačně posoudit případné dopady 

jak vůči školám, tak vůči krajským úřadům. 

 

V předkládací zprávě (příloha II.) a odůvodnění (příloha 

IV.) je v textu řada rozporů a nepravdivých tvrzení, což činí 

předložený dokument méně důvěryhodným, Konkrétně se 

jedná o formulace „Současný systém dělení hodin 

vyučovaných předmětů nebo oblastí ve třídách 

neumožňoval“, který zcela abstrahuje od dosavadního 

způsobu tvorby krajských normativů. Dále o formulace 

„Obecně lze konstatovat, že navržené řešení samo o sobě 

přímo negeneruje zvýšené náklady spojené s 

implementací“ a „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.“ S ohledem na dosavadní 

způsob finančního zajištění některých priorit Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, tedy zejména podpůrných 

opatření poskytovaných na základě vyhlášky č. 27/2017 

Sb., máme odůvodněné obavy, aby i předpokládaný 

finanční dopad nebyl vyšší než byl očekáván při změně 

Nekomentováno, nejedná se o věcnou připomínku k návrhu 

nařízení vlády. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně, upraveno a doplněno 

Příloha II upravena na „Nový způsob umožní větší rozsah dělení 

hodin a to zvýší nároky na financování regionálního školství.“  

 

Předkládaný materiál vymezuje horní hranici rámce rozsahu 

výuky a rozhodně nezakládá povinnost tento maximální rozsah 

využít. Z tohoto pohledu tedy navržené řešení samo o sobě 

skutečně negeneruje zvýšené náklady spojené s jeho 

implementací. Předkládaný materiál má vynucovací charakter 

pouze pro školy, které by svým rozsahem výuky navržené 

maximální hodnoty překračovaly – tyto školy by v novém 

systému financování musely hledat pro financování výuky nad 

stanovené maximum jiné rozpočtové zdroje. Ostatní školy 

mohou (pokud současnou kvalitu svého vzdělávání považují za 

dostatečnou) učit nadále tak jak učí dosud a navržené nařízení 

vlády je k ničemu nenutí. Na druhou stranu návrh počítá s tím (a 

dává školám možnost), že pro dosažení skutečně kvalitních 

výsledků vzdělávání našich žáků bude nutno v budoucnu rozsah 
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zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákonem č. 

101/2017 Sb., a v rámci financování regionálního školství 

nebyl k tíži těch škol a školských zařízení, které nadále 

bude prostřednictvím krajských normativů financovat 

krajský úřad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z řady klíčových resortních i regionálních dokumentů 

vnímáme skutečnost, že obecným cílem je efektivní 

zvýšení kvality ve vzdělávání. V materiálu chybí odborná 

studie či analýza, případně odkaz na ni, která by 

odůvodňovala nastavení jednotlivých parametrů a jejich 

přímý vztah ke kvalitě vzdělávání. Pokud se ministerstvo 

opírá pouze o výsledné empirické hodnoty z krajů, 

obáváme se o dlouhodobou stabilitu takto nastaveného 

systému. V předloženém návrhu se autoři nezabývají 

tématem hospodárnosti a efektivnosti navrhovaných změn. 

Tímto se odůvodnění zcela nezabývá. 

   

 

 

výuky oproti současnému stavu zvyšovat. Finanční dopady 

nutného zvyšování rozsahu výuky a s tím spojeného zvýšení 

počtu pedagogů v zájmu zvýšení kvality vzdělávání je nutno 

chápat (a také řešit) jako svébytný samostatný problém, který se 

změnou způsobu financování souvisí jen velmi volně. 

 

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 % 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 

 

 

Vysvětlení: 

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, 
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Pro kvalifikované posouzení navržených maximálních 

počtů hodin výuky pro jednotlivé obory vzdělání je nutné 

znát celý rámec reformy financování regionálního školství, 

včetně podmínek pro financování nepedagogických 

pracovníků. Není ani zřejmé, jak budou zohledněni 

pedagogové, kteří mají nižší přímou vyučovací povinnost 

(ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, atd.). Dopad 

jejich snížené povinnosti je jiný ve větší škole s početnými 

třídami ve srovnání s menší školou s třídami naplněnými na 

dolní hranici rozpětí. Školy budou své rozpočty tvořit 

z části z prostředků stanovených na základě počtu hodin 

výuky v jednotlivých třídách a z druhé části z prostředků 

určených na nepedagogické pracovníky. S celým 

rozpočtem pak budou, tak jako nyní, hospodařit bez rozdílu 

původu peněz (budou moci použít všechny rozpočtované 

prostředky jak na pedagogické, tak na nepedagogické 

pracovníky). 

 

Osoba oprávněná k vypořádání připomínek: 

Ing. Monika Čermáková, tel. 485 226 219, 

monika.cermakova@kraj-lbc.cz 

 

Kraj s vypořádáním zásadních připomínek souhlasí. 

 

 

- 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. 

 

Vysvětlení 

Rámec reformy financování RgŠ je dostatečně znám, neboť je 

dán schváleným zněním zákona č. 101/2017 Sb. 

Vztah podmínek pro financování nepedagogických pracovníků k 

předkládanému návrhu maximálních počtů hodin výuky není 

sekci ekonomické zřejmý. 

Navržený systém financování pedagogické práce v ZŠ i SŠ 

umožňuje (na rozdíl od současnosti) zohlednit rozdílnou míru 

PPČ pedagogů každé jednotlivé školy podle reality naprosto 

přesně. 

Ano o výsledném použití rozpočtovaných prostředků bude 

rozhodovat škola. Cílem změny financování není omezit 

rozhodovací kompetence ředitele školy v této oblasti, ale je jím 

zprůhlednění a předvídatelnost tvorby disponibilního objemu 

rozpočtových prostředků. 
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Moravskoslezský 

kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 1 odst. 2; k příloze 

Navrhujeme doplnit přílohu tohoto nařízení vlády o 

hodnoty PHmax střední školy s jazykem národnostní 

menšiny.  

Odůvodnění:  

§ 1 odst. 2 stanoví, že hodnoty PHmax pro jednotlivé obory 

vzdělání jsou upraveny v příloze. 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. Dále je uvedeno, že 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. Nicméně 

příloha nařízení neobsahuje hodnoty PHmax pro střední 

školy s jazykem národnostní menšiny. 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA K § 5 

Navrhujeme rozšířit toto ustanovení o stanovení 

maximálního počtu hodin výuky v případě vzdělávání žáků 

plnících povinnou školní docházku v zahraničí (dle § 38 

školského zákona) a vzdělávání žáků s hlubokým 

mentálním postižením (dle § 42 školského zákona).  

Odůvodnění:  

V návrhu nařízení vlády je v § 5 specifikována hodnota 

PHmax v případě žáků vzdělávaných formou 

individuálního vzdělávání. 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, 

 

Neakceptováno.  

Vysvětlení: Hodnoty PHmax byly konzultovány se školami s 

jazykem národnostní menšiny a nebyl shledán problém, který by 

vedl k nutnosti jejich navýšení. Stávající výše PHmax 

umožňovala realizovat výuku ve stávající organizaci. 

Interní poznámka: Pokud budou vydány úpravy RVP pro SŠ s 

jazykem národnostní menšiny, mohou být tyto programy 

případně zohledněny obdobně jako v případě ZV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně. 

PHmax pro žáky vzdělávané dle § 38 doplněno do textu § 5. 

PHmax pro žáky vzdělávané dle § 42 se nestanoví. Pro tento typ 

vzdělávání není vydán RVP, dle kterého by mohlo být PHmax 

stanoveno. Dle textu ustanovení § 42 dítěti s hlubokým 

mentálním postižením „stanoví krajský úřad místně příslušný 

podle místa trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného 

zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá 

duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě 

doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského 

poradenského zařízení. Krajský úřad zároveň zajistí odpovídající 

pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a 

metodickou. Dojde-li ke změně duševních a fyzických možností 
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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. 

Obdobně dochází ke vzdělávání také žáků plnících 

povinnou školní docházku v zahraničí (dle § 38 školského 

zákona) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním 

postižením (dle § 42 školského zákona), nicméně tyto 

formy vzdělávání nejsou v návrhu nařízení vlády 

zohledněny. 

Mgr. Silvie Janečková  

Odbor právní a organizační 

595 622 255, 595 622 226, posta@msk.cz 

 

Kraj s vypořádáním zásadních připomínek souhlasí.   

 

 

dítěte, krajský úřad způsob vzdělávání odpovídajícím způsobem 

upraví.“ 

Rozsah vzdělávání tedy stanové krajský úřad. 

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením je již 

zohledněno v tabulkách pro RVP ZŠS II. Díl. 

Olomoucký kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Z praxe vyplynul požadavek na úpravu hranice PHmax 

pro počet žáků o jednoho žáka – např. 57 hod = 26 - 30 

žáků, 52 hod = 23 až méně než 26 žáků, a to z následujících 

důvodů. 

Návrh je postavený tak, že školy nepřestanou být závislé na 

vyšším počtu žáků.  

Od reformy financování se původně očekávalo to, že školy 

přestanou být závislé na tzv. nabírání "do plných". Např. od 

gymnázií se čeká, že nebudou nabírat 30 žáků do třídy, 

nebudou muset s každým žákem žádat o výjimku, čeká se, 

že nepřijmou posledních 10 uchazečů, kteří v minulosti 

ještě byli přijati - tedy zvýší se kvalita žáků na gymnáziích 

a současně zůstane více uchazečů pro střední odborné školy 

a v konečném důsledku i pro učiliště. Když by ovšem bylo 

Neakceptováno. 

Vysvětlení: 

Nastavení hranic pásem souvisí především s častou maximální 

velikostí skupiny pro dělení při odborném výcviku a také s 

určitou rovnoměrností mezi hodnotami 17 a 30.  

Organizace školy musí vždy zohledňovat počty žáků ve třídách, 

ale nemůže být závislá na odchodu jednoho žáka. Ředitelé škol se 

při organizačním zajištění výuky budou chovat racionálně, jako 

doposud tzn., že budou-li na dolní hranici naplněnosti třídy v 

daném pásmu, tak nebudou využívat PHmax na maximum. 

Využívání PHmax na maximum sice může relativně zvýšit 

kvalitu vzdělání, pokud jsou splněny personální a prostorové 

podmínky, ale změny organizace vynucené následným snížením 

PHmax by vedly k snížení kvality. Z tohoto důvodu racionálně 
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přijato jen 28 žáků do třídy, jsme těsně nad 27 bodovou 

hranicí pro PHmax = 57 hodin. Odchodem několika žáků 

pak může způsobit pokles o úroveň níže a školy budou mít 

problémy s financováním nastaveného učebního plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K uvedenému je třeba dále doplnit, že hodnota PHmax je 

jen jedna část finanční reformy. Druhou a důležitější částí 

bude to, jaký normativ nastaví ministerstvo na jeden 

učitelský úvazek, resp. jak velkou částku přizná na úhradu 

pevných nadtarifů (příplatek za vedení, specializační 

příplatky, zvláštní příplatky třídním učitelům) a jak velkou 

částku přizná na pohyblivé nadtarify (osobní příplatky  

a odměny). Z profesních asociací zaznívá, že částky pro 

nadtarify jsou v návrhu kalkulované zcela neadekvátně 

nízké. Je třeba, aby si ministerstvo uvědomilo, že má-li 

konající ředitel bude preferovat organizační stabilitu, tak jako 

doposud. 

Podle našeho názoru vychází návrh Olomouckého kraje z 

nepochopení nového principu. 

V současném systému jsou školy na počtu žáků opravdu závislé. 

S každým žákem škole automaticky „přichází“ popř. „odchází“ 

značný objem prostředků (min. cca 50 000 Kč) Snaha o tzv. 

„nabírání do plných“ je tak v současném systému zcela logická.  

V novém systému již žák nebude tímto absolutním „nositelem“ 

finančních prostředků. Škola tak není na co nejvyšším počtu žáků 

ekonomicky závislá, což jí vytváří prostor pro vlastní racionální 

rozhodování o tom, jak třídy naplní a při jaké konkrétní 

naplněnosti tříd navržený maximální rozsah výuky využije. 

Riziku, že by školy mohly mít odchodem několika žáků problémy 

s financováním nastaveného učebního plánu, mohou školy čelit 

dvojím způsobem:  

 Nastavit přijímání žáků tak, aby se pohybovaly na horní 

hranici daného pásma (např. 26 až 27 žáků v pásmu 52 hodin,  

 nebo sice tuto hranici překročit (např. na 28 žáků), ale rozsah 

výuky ponechat na maximu nižšího pásma (52 

hodinách/týden). 

 

 

Neakceptováno, Předmětem uvedeného materiálu není z 

hlediska zmocnění ze školského zákona řešení výše normativů na 

úvazky učitelů. Zákonné zmocnění zní: 

Vláda stanoví nařízením pro základní školy a střední školy 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 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 1 ročník v 

oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku. 
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ředitel vyžadovat kvalitní práci, jen se slovní motivací si 

nevystačí!  

 

 

 

Z materiálu není rovněž zřejmé, jak budou řešeni ostatní 

zaměstnanci ve školách a školských zařízeních. 

Považujeme za nesystémové a matoucí, že podobná 

normativní metoda není řešena i u nepedagogických 

zaměstnanců.  

Připomínky uvedené v bodu 1) stanoviska považuje 

Olomoucký kraj za zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Financování výuky autoškoly na SŠ 

Součástí výuky dle RVP některých oborů na SŠ je také 

příprava k získání řidičského oprávnění. Tato příprava se 

skládá z teoretické a praktické výuky. Teoretická výuka je 

většinou zařazena jako samostatný předmět v rámci 

disponibilních hodin – viz. ŠVP. Praktická výuka je ve 

školách realizována buď formou služby, nebo vlastní 

činnosti školy (většinou). Praktická výuka přitom probíhá v 

režimu jeden žák a jeden učitel v dopoledních a 

odpoledních hodinách a je zcela vyčleněna ze standardního 

MŠMT zatím žádné konkrétní kalkulace neprovádělo a 

nezveřejňovalo. Obě veličiny budou ve výsledku pochopitelně 

stanoveny tak, aby respektovaly jednak reálně dosahovanou 

úroveň a jednak disponibilní možnosti rozpočtu resortu. 

 

Neakceptováno, Předmětem uvedeného materiálu není z 

hlediska zmocnění ze školského zákona řešení problematiky 

ostatních zaměstnanců škol, ale pouze pedagogických 

zaměstnanců. Zákonné zmocnění zní: 

Vláda stanoví nařízením pro základní školy a střední školy 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 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 1 ročník v 

oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku. 

Předložený materiál se týká pouze a jen stanovení maximálního 

rozsahu výuky v dotčených školách. Řešení této problematiky je 

popsáno ve schváleném znění zákona č. 101/2017 Sb. a v 

souvislosti s předkládaným materiálem je nutno připomínku 

považovat za bezpředmětnou. 

 

 

Vysvětlení. Financování výuky řidičských oprávnění ve 

vybraných oborech vzdělání bude realizováno následujícím 

způsobem: 

Teoretická příprava v rozsahu dvou hodin týdně po dobu jednoho 

roku je ukotvena v RVP a je obsažena v nastavených hodnotách 

PHmax stanovených pro vybrané obory vzdělání, jejichž součástí 

je příprava žáků k získání příslušných řidičských oprávnění. 

Financování praktického vyučování včetně jízd žáků bude 

zajištěno na centrální úrovni, kdy MŠMT stanoví normativ pro 

jednotlivé druhy řidičských oprávnění (B, C a T), která jsou 
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průběhu výuky na SŠ. Z porovnání současných normativů 

různých oborů vyplývá, že individuální praktická výuka v 

autoškole zde není zahrnuta, a proto v řadě případů (dle 

informací ředitelů pilotních škol s výukou oborů, u nichž 

součástí výuky je také příprava k získání řidičského 

oprávnění, z celé ČR) je ve většině krajů výuka v autoškole 

dofinancována zřizovatelem. U těchto oborů probíhá 

většinou výuka kombinace řidičských oprávnění B + C, což 

je ve sdruženém výcviku 46 praktických vyučovacích hodin 

v režimu jeden žák a jeden učitel a 63 hodin teorie. Pokud 

má třída 30 žáků, jedná se o 1380 hodin individuální výuky, 

pokud se pokusíme  

o průměr na týden: 1380 h/3 roky výuky/33 výukových 

týdnů ve školním roce = průměrně o téměř 14 hodin výuky 

týdně, což je téměř polovina úvazku učitele odborného 

výcviku. U samostatné skupiny B se jedná o 28 praktických 

vyučovacích hodin v režimu jeden žák a jeden učitel a 42 

hodin teorie. Čím více oborů, u nichž součástí výuky je také 

příprava k získání řidičského oprávnění, škola vzdělává, 

tím větší problém to pro ni v průběhu realizace přípravy 

znamená. 

V připravovaném novém systému financování není dle 

názoru škol, jichž se tato problematika dotýká, tato 

problematika řešena a mohou a pravděpodobně také 

nastanou stejné problémy jako doposud, tedy nedostatek 

finančních prostředků na financování přípravy k získání 

řidičského oprávnění, který musí být případně 

kompenzován zřizovatelem školy. 

Připomínky uvedené v bodu 2) stanoviska považuje 

Olomoucký kraj za zásadní. 

 

3) Financování kurzů, které jsou v rámci RVP (např. 

svářečská škola) 

součástí RVP vybraných oborů vzdělání, který bude školám, 

které mají v rejstříku škol a školských zařízení zapsány obory 

vzdělání, jejichž součástí je příprava k řidičskému oprávnění, 

poskytnut prostřednictvím ONIV.  

Stanovením normativu na 1 žáka podle druhu oprávnění a 

příslušného oboru vzdělání se stanoví výše finančních prostředků 

na pokrytí mzdových nákladů pro učitele praktického vyučování 

(odborného výcviku, odborné praxe a případě dalších učitelů 

odborných předmětů), kteří zajišťují výuku vzdělávacích oblastí 

zahrnujících přípravu vozidla a jízdy žáků. Tento normativ bude 

úměrně rozdělen podle délky vzdělání. To znamená, že v oborech 

vzdělání s výučním listem v denní formě vzdělání v délce 3 let 

bude celková výše rozdělena na třetiny pro žáky jednotlivých 

ročníků a v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě 

vzdělání v délce 4 let bude celková výše rozdělena na čtvrtiny pro 

žáky jednotlivých ročníků. Tímto způsobem bude problematika 

vyřešena i v případě škol, které zajišťují praktické vyučování 

obsahující přípravu vozidla a vlastní jízdy žáků mimo školu (tj. 

nákupem služby). 

Krajské úřady na základě žádosti škol, které zajišťují výuku k 

získání těchto oprávnění ve vlastních autoškolách, upraví 

strukturu ukazatelů těchto poskytovaných finančních prostředků, 

tak aby z nich bylo možno hradit i mzdové výdaje vlastních 

zaměstnanců škol. 

Tento způsob umožní financování výuky řidičských oprávnění i 

v případech, kdy školy zajišťují výuku kombinovaně 

prostřednictvím vlastní autoškoly a externí autoškoly. 
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Předložený materiál tyto kurzy neřeší. Vychází z toho, že 

každý učitel odborného výcviku má skupinu žáků po celou 

dobu výuky. Na kurzy se vztahují ještě další legislativní 

omezení, která co do počtu účastníků nekorespondují s 

počty ve skupinách. Tím je dáno to, že se v daném materiálu 

s financemi na tyto kurzy nepočítá, což je v přímém rozporu 

s platnou školskou legislativou. Školy tak nebudou schopny 

financovat učitele odborného výcviku, kteří na nich 

vyučují. 

Z našeho pohledu je tato stránka financování škol 

podhodnocena a školy se budou dostávat do finančních 

problémů. 

Připomínky uvedené v bodu 3) stanoviska považuje 

Olomoucký kraj za zásadní. 

 

4) V návrhu nejsou řešeny přespočetné hodiny, není 

patrné, jak budou do výpočtu následně zapojeny. 

Připomínku uvedenou v bodu 4) stanoviska považuje 

Olomoucký kraj za zásadní. 

 

5) Ačkoliv v odůvodnění je řečeno, že celá reforma 

financování směřuje ke zkvalitnění výuky, většina subjektů 

z praxe je toho názoru, že školy, které mají dnes málo peněz 

na zajištění výuky z důvodů nízkého počtu žáků, budou mít 

možná lepší pozici, ale nebudou mít dost prostředků na 

pokrytí všech svých potřeb, a školy, které dnes mají dost 

prostředků, neboť disponují dostatečným počtem žáků, 

budou mít o to méně, o co více dostanou školy s nízkými 

počty žáků.  

Připomínku uvedenou v bodu 5) stanoviska považuje 

Olomoucký kraj za zásadní. 

Vypořádáním uplatněných zásadních připomínek je 

pověřena Mgr. Daniela Bukovská, tel. 585 508 374, 

Vysvětlení Obdobným způsobem jako při financování výuky 

řidičských oprávnění bude řešeno financování svářečských 

oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, problematika financování přespočetných hodin 

není předmětem tohoto nařízení.  

 

 

 

Neakceptováno, připomínka není podložena konkrétními 

subjekty, které uvažují shodně jako zpracovatel připomínky. Po 

zahájení změn nebudou nikterak zvýhodňovány školy s menším 

počtem žáků.  
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 e-mail:d.bukovska@kr-olomoucky.cz 

 

Kraj akceptuje vypořádání všech připomínek a 

s vypořádáním zásadních připomínek souhlasí.  

Další vyjádření kraje: 

Nicméně i nadále máme za to, že pro kvalifikované 

posouzení NV PHmax je nezbytné znát celý rámec reformy 

financování regionálního školství, včetně podmínek pro 

financování nepedagogických pracovníků, nadtarifních 

složek platů, zohlednění pedagogů, kteří mají nižší přímou 

vyučovací povinnost. Chápeme, že NV PHmax tuto 

problematiku sám neřeší a že tyto záležitosti budou řešeny 

navazujícími dokumenty, nicméně máme za to, že reformu 

financování regionálního školství je nutné posuzovat 

komplexně, se znalostí všech jednotlivých aspektů, nikoli 

posuzovat jednotlivé otázky odděleně (a se značným 

časovým odstupem). Máme za to, že NV PHmax, jež tvoří 

jednu část reformy, by nemělo být uzavřeno dříve, než 

budou známy i ostatní části reformy financování, a že 

připravovaná reforma financování není zcela dotažena a 

promyšlena tak, aby bylo možné reformu bez větších obtíží 

v praxi realizovat. 

 

Pardubický kraj 

 

 

V předkládaném materiálu jsou uvedeny pouze maximální 

počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu, chybí 

však informace o výši souvisejících finančních prostředků. 

  

Při rozpisu finančních prostředků školám musí být 

zohledněno:  

1) Proplácení nadúvazkových hodin v souladu s 

ustanovením § 132  zákona č. 262/2006 Sb.  zákoník práce, 

kde je stanoven příplatek za pedagogickou činnost nad 

Neakceptováno, připomínka se netýká dané problematiky. 

Předmětem uvedeného nařízení vlády není řešení problematiky 

rozpisu finančních prostředků školám. 

Zmocnění ze školského zákona je ve znění: 

Vláda stanoví nařízením pro základní školy a střední školy 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu v oboru 

vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 
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stanovený rámec ve výši dvojnásobku průměrného 

hodinového výdělku. 

2) Nenárokové složky platu, a to alespoň ve výši 20 % 

vzhledem k nárokovým složkám. 

Vypracovala: Ing. Miroslava Drábková, 

miloslava.drabkova@pardubickykraj.cz 

 

 

Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 ročník v 

oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku. 

Materiál se také ničím jiným než stanovením maxima počtu hodin 

výuky nezabývá. Takto stanovená maxima počtu hodin pak 

determinují maximální počet učitelů (přepočtený na plné 

úvazky), které si v novém systému financování může škola 

„nárokovat“ k zafinancování ze státního rozpočtu. 

Připomínky 1) a 2) sice bereme na vědomí, jsou však zcela mimo 

rámec předkládaného materiálu. 

Ministerstvo 

financí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo financí nesouhlasí s výjimkou pro 

nezpracování hodnocení regulace dopadů. Především není 

přiložen dopis, kterým byla výjimka udělena.  

 

Dalším argumentem je, že při přípravě novely školského 

zákona bylo ze strany MŠMT konstatováno, že „Finanční 

vyčíslení nákladů spojených s implementací navržených 

řešení lze s ohledem na jejich identifikaci odhadnout jen 

velmi rámcově. Náklady spojené s reformou financování 

RgŠ by vyplynuly z případného rozhodnutí vlády tyto 

negativní dopady na jednotlivé školy a školská zařízení 

RgŠ ÚSC částečně zmírnit, popřípadě zcela eliminovat.“ 

Uváděný předběžný odhad dopadu v rozmezí 2,5 až 5 mld. 

Kč vycházel z reálných dat v letech 2014 a 2015. Od té 

doby došlo k výraznému navýšení platových tarifů (o 6 % 

a o 15 %), objemu prostředků na osobní ohodnocení a 

navýšení a rozšíření specializačních příplatků. Zároveň 

není dořešeno, do jaké míry bude eliminován dopad na 

jednotlivé školy, zda zcela nebo jen částečně. Vláda o míře 

dopadu nerozhodla a nikde není uvedeno, zda MŠMT vládu 

o vyjádření požádá, či zda rozhodne samo (popřípadě zda 

již rozhodlo). 

Zásadní připomínka: 

Akceptováno částečně, vysvětlení 

V rámci vypořádání připomínek bude předložen dopis ministra, 

kterým byla výjimka udělena. 

 

Akceptováno MŠMT předpokládá, že problematika vyčíslení 

nákladů na zmírnění případných negativních dopadů bude řešena 

v rámci přípravy SR na rok 2019. Zvýšení prostředků na platy 

zaměstnanců RgŠ, ke kterému v letech 2016 a 2017 došlo, rozdíly 

v odměňování mezi jednotlivými školami rozhodně nesnížilo – 

spíše naopak. Nemá-li po sjednocení systému financování dojít k 

pouhému „přelití“ zdrojů od škol v současném systému 

„bohatých“ ke školám v současném systému „chudých“ bude 

nutno s prostředky státního rozpočtu na určité vyrovnání 

negativních dopadů změny počítat.  
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1. Předloženým návrhem nařízení vlády se stanoví 

hodnoty PHmax pro jednotlivé typy škol a oborů vzdělání, 

nikoli finanční náročnost. Podle předkladatele se hodnocení 

regulace dopadů 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 

(není součástí materiálu). S tímto konstatováním MF 

nemůže souhlasit. 

Minimálním požadavkem MF je proto stanovení míry 

dopadu na jednotlivé školy a školská zařízení RgŠ a 

aktualizace odhadovaného dopadu na státní rozpočet. 

 

2. V části e) Obecné části Odůvodnění je uvedeno, že 

přijetí navrhované právní úpravy může v horizontu 3 až 4 

let znamenat nutnost navýšení až o 10 % nových 

pedagogických pracovníků. To oproti současnému stavu 

představuje navýšení až o 16 700 nových míst. Prosíme o 

doložení detailního propočtu, ze kterého tento závěr 

předkladatel vyvozuje. Dodáváme, že náklady na platy 

včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění těchto 

nových 16 700 pedagogů vyjdou státní rozpočet na bezmála 

9 mld. Kč ročně při současné úrovni odměňování (při další 

valorizaci platů pedagogů budou náklady řádově vyšší). 

Pouze dopad v platové oblasti tak téměř dvojnásobně 

převyšuje odhad stanovený při přípravě novely školského 

zákona v souvislosti s reformou financování RgŠ. 

 

 

 

 

 

Vysvětlení 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení 

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 % oproti 2017, 

v roce 2020 + 12,92 % oproti roku 2019 a v roce 2021 +2,76 % 

oproti roku 2020. 
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3. Navrhujeme prověřit a případně upravit pásma 

počtu žáků v Příloze nařízení vlády. Podle našeho názoru 

jsou především nejnižší pásma nastavená příliš široce. 

Např. tabulka A1 Základní školy s 1. a 2. stupněm mají 

pásmo více než 12 až méně než 17, stejné pásmo mají části 

B1, C1, C2, D1, D2, atd.  

 

Připomínka: 

1. Novelou školského zákona, provedenou zákonem č. 

101/2017 Sb., byl bodem 28 zcela reformulován § 161 

včetně jeho odstavce 2, který představuje zmocnění pro 

vládu, z něhož vychází předložený návrh. Proto postačuje v 

uvozovací větě návrhu nařízení vlády citovat (vedle zákona 

č. 561/2004 Sb.) pouze zákon č. 101/2017 Sb., tj. slova „ve 

znění zákona /uvedená nedopatřením 2x/ č. 383/2005 Sb., 

zákona č. 82/2015 Sb. a zákona“ vypustit. 

 

2. V § 3 odst. 2 doporučujeme doplnit úvodní část 

odstavce slovy „tohoto nařízení, a to“. 

 

3. Z formálních důvodů doporučujeme v zájmu 

přehlednosti oddělit jednotlivé odstavce v § 3 a 5 mezerou, 

obdobně jako je to provedeno v § 1.  

 

4. V podpisové doložce je třeba uvést obě funkce 

velkým písmenem a doplnit za názvy funkcí dvojtečku. Za 

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 

 

Akceptováno, upraveno a doplněno o další pásmo počtu žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno 

 

 

Akceptováno, upraveno 

 

 

 

Akceptováno, upraveno 
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slovem „ministr“, resp. „Ministr“ je třeba doplnit slova 

„školství, mládeže a tělovýchovy“ - jedná se o nařízení 

vlády, kde se uvádí (na rozdíl od vyhlášek) v souvislosti s 

ministrem i název ministerstva, které řídí. 

Závěr: 

MF připomíná novelu školského zákona č. 82/2015 Sb., 

týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V důvodové zprávě k uvedené 

novele MŠMT uvádělo, že navrhovaná novela bude mít 

dopad do rozpočtu kapitoly MŠMT cca 11 mil. Kč ročně 

(rozšíření Národního ústavu pro vzdělávání o revizní 

činnosti a vznik navrhovaného Registru pedagogických 

pracovníků). Zároveň bylo konstatováno, že případné 

změny v celkové nákladnosti systému nelze přesně 

kvantifikovat a celkový objem prostředků na vzdělávání 

hendikepovaných žáků se významně nesníží ani nezvýší. -

Pokud by nový systém vytvářel významně více „jednotek“ 

podpůrných opatření než dosud, jednalo by se o zřejmou 

poruchu na straně poradenského systému a bude nutné 

reagovat metodickým usměrněním poradenských zařízení a 

finanční regulací – přechodným snížením objemu 

prostředků na jednotlivá podpůrná opatření, aby celkový 

objem prostředků ze státního rozpočtu zůstal v mezích 

kapacit rozpočtové kapitoly ministerstva. 

Schválení novely školského zákona přímé dopady na státní 

rozpočet nemělo, ale z prováděcího předpisu k této novele, 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. vyplynuly výrazně vyšší 

požadavky na finanční zabezpečení, než bylo při 

schvalování legislativy předpokládáno.  

Předkládaný návrh nařízení vlády neobsahuje vyčíslení 

dopadů na státní rozpočet s odvoláním na související 

novelu školského zákona a udělenou výjimku. Pokud 

nebude aktualizován a zpřesněn dopad na státní rozpočet, 
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MF nemůže souhlasit s předložením materiálu na jednání 

vlády.  

osoba oprávněná k vypořádání připomínek:  

Ing. Věra Kurfürstová, tel.: 257042842, e-mail: 

Vera.Kurfurstova@mfcr.cz    

 

Zásadní připomínky ministerstva financí byly 

akceptovány, materiál byl doplněn o konkrétní výši 

finančních prostředků v souvislosti s nabytím účinnosti 

tohoto nařízení vlády. Přílohou materiálu, který bude 

předložen na jednání vlády, bude dopis předsedy 

Legislativní rady vlády, kterým byla udělena výjimka 

ve věci nezpracování hodnocení regulace dopadů.  

Ministerstvo financí vzalo vypořádání zásadních 

připomínek na vědomí.   

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

 

 

Podle zmocňovacího ustanovení má vláda nařízením 

stanovit pro základní školy a střední školy zřizované 

krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin 

výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 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 1 ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu 

žáků v ročníku (§ 361 odst. 2 školského zákona).  

V obecné části odůvodnění písm. a) - Vysvětlení 

nezbytnosti navrhované právní úpravy, stejně jako v 

předkládací zprávě k návrhu (konec třetího odstavce) je 

uvedeno, že "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 

Akceptováno, vysvětlení: 

Za oblast základního vzdělávání jsou úpravy vyjádřeny v novele 

vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky. Novela vyhlášky 

je v současné době ve vnějším připomínkovém řízení. 

Maximální počty žáků ve třídě jsou zachovány. Nejnižší počty 

žáků jsou zachovány, je doplněna nová úprava pro nejnižší počty 

žáků v úplné základní škole s nejvýše 2 třídami v každém ročníku 

(minimálně průměrně 15 žáků ve třídě, nyní 17). 

Jsou modifikovány nejnižší počty žáků ve třídách s výukou v 

jazyce národnostní menšiny. 

Za oblast středního vzdělávání je tato problematika uvedena 

v novely vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a 

vzdělávání v konzervatoři. Tato vyhláška již byla zaslána do 

vnějšího připomínkového řízení.  
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se stávající právní úpravou.". To znamená v návrhu 

citovaných vyhlášek. 

Na základě této informace požadujeme v návrhu uvést, jaké 

konkrétní změny na úrovni jednotlivých prováděcích 

právních předpisů plánuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy provést v případě nejnižších a nejvyšších 

počtů dětí a žáků ve třídě, resp. zda se plánuje navyšovat 

nejnižší počty dětí a žáků ve třídě, nebo naopak snižovat 

nejvyšší počty dětí a žáků ve třídě. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž až podle tohoto 

sdělení může posoudit, zda nová právní úprava povede k 

nadměrnému naplňování tříd dětmi a žáky, či nikoliv, a zda 

tedy bude úpravu nadále rozporovat nebo s ní souhlasit.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo souhlasí s vypořádáním zásadních 

připomínek. 

 

Připomínky k návrhu novely této vyhlášky budou předmětem 

vypořádání.  

 

Úřad vlády ČR – 

místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a 

inovace 

 

 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme vysvětlit, jak předkladatel došel ke stanovení 

hodnot PHmax – zda se jednalo pouze o odhady škol (ty 

mohou být logicky nadhodnocené) korigované 

ministerstvem, nebo zda předkladatel dělal vlastní šetření v 

terénu, které by dokázalo na základě reálných dat definovat 

opravdu potřebné hodiny pro jednotlivé obory. 

Pověřenou osobou pro vypořádání připomínky je Mgr. 

Jakub Joklík, e-mail: joklik.jakub@vlada.cz, tel.: 224 

002 273. 

 

 

 

 

 

Akceptováno, je doplněno v Odůvodnění ve znění: 

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. 
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Připomínka úřadu vlády byla akceptována 

a  vypořádání zásadní připomínky bylo zasláno na Úřad 

vlády.  

 

 

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. 

. 

Připomínky 

Svazu měst a 

obcí ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaz měst a obcí České republiky obecně vítá tuto snahu, 

která navazuje na změny v pojetí financování některých 

druhů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí 

nebo svazkem obcí ze státního rozpočtu. K návrhu nařízení 

má Svaz tyto připomínky, resp. úvahy k zamyšlení, na které 

podle našeho názoru při tvorbě návrhu nebylo pamatováno. 

1. Navýšení počtů pedagogů 

Důvodová zpráva počítá s desetiprocentním navýšením 

počtu pedagogů základních a středních škol. Již nikoliv se 

však důvodová zpráva nezmiňuje o tom, že na současném 

trhu je pedagogů nedostatek. Ve světle neexistence 

kariérního řádu je tento problém ještě palčivější a za 

současné situace nelze očekávat, že by v blízké době došlo 

k navýšení stavu kvalitních pedagogů. Jedná se o větší 

problém, který by vláda měla řešit systematicky a nikoliv 

řešením pouze dílčích problémů. 

Tato připomínka je zásadní.     

2. Dopad na školy s omezeným prostorem a problém 

vykazování 

Svaz se domnívá, že, byť je nový systém financování pro 

většinu škol prospěšný, některých škol se může dotknout 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, vysvětlení 

Uvedený problém sice nepřímo souvisí se stanovením hodnot 

PHmax, není předmětem tohoto nařízení vlády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, vysvětlení 

Škola bude vykazovat počet žáků a počet tříd – tedy průměrný 

počet žáků ve třídě. Podle toho může využít příslušný celkový 
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negativně. Např. školy, které mají velký počet žáků a plnou 

kapacitu tříd a zároveň nemají další prostor (učebny) pro 

rozdělení výuky do méně početných tříd, nebudou moci 

systému PH max využít tak, jako školy jiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené lze uvést na následujícím příkladu. Škola, která 

má v každém ročníku 51 žáků ve dvou třídách, by dostala 

na každou třídu zaplaceno na 1. stupni 10 x 31 hodin, na 2. 

stupni 8 x 44 hodin, celkem tedy 662 hodin. Pokud ředitel 

rozhodne o tom, že neudělá třídy v ročníku 26 + 25, ale 

17+17+17, dostal by prostředky na 1. stupeň na 3 (počet 

tříd v ročníku) x 25 x 5 (počet ročníků na daném stupni), 

tedy 375 hodin, na 2. stupeň na 3 (počet tříd v ročníku) x 34 

x 4 (počet ročníků na daném stupni), tedy 408 hodin a 

celkem 783 hodin. Rozdíl tedy představuje 121 hodin, což 

objem PHmax. Jakým způsobem tento objem využije, jakým 

způsobem zorganizuje výuku ve skupinách. 

Pokud ředitel školy sloučí malé třídy na některé předměty do 

jedné větší, pak finanční prostředky neušetří, protože mu nebudou 

vůbec přiděleny, neboť vykáže nižší počet odučených úvazků. 

PHmax není přidělovaný objem, ale maximálně možný. 

Interní poznámka: Jestliže školy nemají dostatečné prostorové 

podmínky pro zajištění kvalitní výuky, tak je na zřizovateli, aby 

tyto podmínky napravil. 

Interní poznámka k uvedenému příkladu: 

Organizace vzdělávání vychází z prostorových a personálních 

podmínek školy. Kvalita vzdělávání je plně v zodpovědnosti 

ředitele školy. Pokud bude ředitel školy organizovat výuku tak, 

aby průměrná naplněnost byla v dolním části pásma, bude 

vystavovat školu riziku nutné změny organizace, pokud v 

následujícím roce dojde k poklesu hodnoty PHmax. Jeho přístup 

nebude odpovídat snaze po rozvoj kvality školy v dlouhodobém 

horizontu. 

Organizace vzdělávání – spojování výuky, dělení apod. je i 

doposud zcela v kompetenci ředitele školy. Jen prostředky takto 

„ušetřené“ nejsou věnovány zkvalitnění výuky, ale jen slouží k 

přerozdělení. 

 

Vysvětlení 

Zde bude ředitel muset volit: 

Buď méně tříd více naplněných s možností dělení výuky a s lépe 

zaplacenými učiteli (nenároková složka jejich platů bude 

opravným koeficientem podle § 161c, odst. 1, písm. b) oproti 

normativu zvýšena, nebo naopak bude mít více tříd, více učitelů, 

ale pro tyto učitele bude mít méně na nenárokové složky platů. 
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je šest učitelských úvazků. Jedná se tak o poměrně značný 

rozdíl, který je založen na skutečnosti, která se na první 

pohled jeví jako drobnost, avšak dopad má zásadní. 

 

V souvislosti s tím vyvstává další problém, a tím je 

zahajovací výkaz a jeho vyplňování. Není totiž zřejmé, jak 

bude s počtem dětí v ročníku ředitel nakládat a zda rozdělí 

výuku, posílí ji částečným rozdělením třídy třeba na jednu 

dvě hodiny matiky či přípravy na přijímací řízení atp. 

Budou tedy ředitelé vykazovat počet tříd v ročníku? Co se 

stane, když ředitel vykáže tři třídy v ročníku, aby získal víc 

prostředků, ale rozvrh udělá tak, že na řadu předmětů výuky 

sloučí a tím ušetří. Nebo se budou nadále vykazovat jenom 

počty dětí a ruku v ruce s tím se budou vykazovat úvazky 

učitelů? Z předloženého materiálu není zřejmé, jak se bude 

toto vykazovat. V souvislosti s tím ale lze zajisté očekávat 

další zvýšení administrativy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené skutečnosti by si zasloužily další debatu, jejímž 

výsledkem by bylo nalezení přesnějšího a jednoznačného 

řešení, které by mělo stanovit jasná pravidla tak, aby 

nedocházelo k uvedeným problémům. 

Svaz tedy navrhuje předložený návrh nařízení doplnit tak, 

aby shora uvedené skutečnosti nezpůsobovaly výkladové 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, připomínka se netýká dané problematiky. 

Předmětem uvedeného nařízení vlády není řešení problematiky 

výkaznictví.  

Zmocnění ze školského zákona je ve znění: 

Vláda stanoví nařízením pro základní školy a střední školy 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 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 1 ročník v 

oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku. 

V novém systému financování bude hlavním parametrem 

financování pedagogické práce vykazovaný počet skutečných 

úvazků učitelů a jejich PPČ a to ve vazbě na konkrétní výuku v 

jednotlivých třídách. 

Určité zvýšení administrativu tedy nový systém znamenat 

bezpochyby bude (Ostatně na to upozorňovala již RIA k novele 

školského zákona. Vezmeme-li však v úvahu četnost vykazování 

(jednou za rok) nelze toto zvýšení administrativy považovat za 

zásadní problém. 

 

Neakceptováno, uvedená problematika byla předmětem 

projednávání se zástupci asociací škol a ředitelů gymnázií od 

měsíce února 2016.  

K problematice výkaznictví zajistí příslušný odborný útvar 

ministerstva semináře pro ředitele škol ve všech krajích v 1. 

polovině roku 2018. 
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problémy a nezasahovaly tak do právní jistoty škol (škola, 

resp. ředitel, de facto neví, s jakými prostředky má počítat). 

Tato připomínka je zásadní.    

Vypracoval: 

Mgr. Marek Chadima 

právní specialista 

Svaz měst a obcí České republiky 

tel.: 775 362 415 

email: chadima@smocr.cz  

 

Zásadní připomínky, které se netýkají problematiky 

nařízení vlády, ale problematiky reformy financování 

nebyly akceptovány, ale byly vysvětleny. Svaz měst a 

obcí stanoviskem ze dne 26. 3. 2018 s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 

Svaz průmyslu 

ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Požadujeme do vyhlášky doplnit koeficienty financování 

výuky v autoškole, svářečských a jiných kurzech, pokud je 

jejich výuka a získání oprávnění/certifikátu požadována v 

Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) příslušného 

oboru vzdělání. 

 

Zdůvodnění: 

Součástí výuky některých oborů je příprava k získání 

řidičského oprávnění, u autooborů je to většinou kombinace 

B + C, což ve sdruženém výcviku 46 praktických 

vyučovacích hodin v režimu jeden žák a jeden učitel. Pokud 

má třída 30 žáků, jedná se o 1380 hodin individuální výuky; 

pokud vezmeme průměr na týden: 1380 h/3 lety výuky/33 

výukových týdnů ve školním roce = průměrně o téměř 14 

hodin výuky týdně, což je téměř polovina úvazku učitele 

odborného výcviku. PHmax se tedy musí zvýšit nejméně o 

Neakceptováno,  

Vysvětlení: Uvedená problematika není předmětem tohoto 

nařízení.  Financování výuky řidičských oprávnění ve vybraných 

oborech vzdělání bude realizováno následujícím způsobem: 

Teoretická příprava v rozsahu dvou hodin týdně po dobu jednoho 

roku je ukotvena v RVP a je obsažena v nastavených hodnotách 

PHmax stanovených pro vybrané obory vzdělání, jejichž součástí 

je příprava žáků k získání příslušných řidičských oprávnění. 

Financování praktického vyučování včetně jízd žáků bude 

zajištěno na centrální úrovni, kdy MŠMT stanoví normativ pro 

jednotlivé druhy řidičských oprávnění (B, C a T), která jsou 

součástí RVP vybraných oborů vzdělání, který bude školám, 

které mají v rejstříku škol a školských zařízení zapsány obory 

vzdělání, jejichž součástí je příprava k řidičskému oprávnění, 

poskytnut prostřednictvím ONIV.  

Stanovením normativu na 1 žáka podle druhu oprávnění a 

příslušného oboru vzdělání se stanoví výše finančních prostředků 
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14 hodin, nebo je nutné řešit financování autoškoly jiným 

způsobem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daný návrh také neřeší financování dalších kurzů, které 

jsou povinnou součástí některých RVP (např. svářečská 

škola). Jejich náklady vycházejí z toho, že každý učitel 

odborného výcviku má skupinu žáků po celou dobu výuky 

(na kurzy se navíc vztahují ještě další legislativní omezení), 

která co do počtu účastníků nekoresponduje s počty žáků 

ve skupinách. V předloženém návrhu tato problematika 

není řešena a školy se z tohoto důvodu budou dostávat do 

finančních problémů. Podotýkáme, že zapracování 

financování výuky v autoškole a povinných kurzů podle 

na pokrytí mzdových nákladů pro učitele praktického vyučování 

(odborného výcviku, odborné praxe a případě dalších učitelů 

odborných předmětů), kteří zajišťují výuku vzdělávacích oblastí 

zahrnujících přípravu vozidla a jízdy žáků. Tento normativ bude 

úměrně rozdělen podle délky vzdělání. To znamená, že v oborech 

vzdělání s výučním listem v denní formě vzdělání v délce 3 let 

bude celková výše rozdělena na třetiny pro žáky jednotlivých 

ročníků a v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě 

vzdělání v délce 4 let bude celková výše rozdělena na čtvrtiny pro 

žáky jednotlivých ročníků. Tímto způsobem bude problematika 

vyřešena i v případě škol, které zajišťují praktické vyučování 

obsahující přípravu vozidla a vlastní jízdy žáků mimo školu (tj. 

nákupem služby). 

Krajské úřady na základě žádosti škol, které zajišťují výuku k 

získání těchto oprávnění ve vlastních autoškolách, upraví 

strukturu ukazatelů těchto poskytovaných finančních prostředků, 

tak aby z nich bylo možno hradit i mzdové výdaje vlastních 

zaměstnanců škol. 

Tento způsob umožní financování výuky řidičských oprávnění i 

v případech, kdy školy zajišťují výuku kombinovaně 

prostřednictvím vlastní autoškoly a externí autoškoly. 

 

 

 

Neakceptováno,  

Vysvětlení Obdobným způsobem jako je financování výuky 

řidičských oprávnění bude řešena i výuka svářečských oprávnění. 
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. 

 

RVP bylo přislíbeno při projednávání záměru nařízení 

vlády na Pracovním týmu RHSD letos na jaře. 

 

2. Požadujeme zapracovat principy financování 

víceoborových tříd stejného oboru vzdělání, ale s odlišnými 

školními vzdělávacími programy (ŠVP). 

Zdůvodnění: 

V tabulkách C1, C2, D1, D2 a D4 jsou uvedeny hodnoty 

PHmax pro víceoborové třídy, ovšem vůbec nejsou v 

návrhu řešeny případy spojení tříd stejného oboru RVP, ale 

s odlišnými ŠVP. Tato potřeba je naprosto stejná, protože v 

těchto třídách lze společně vyučovat pouze všeobecné 

předměty a předměty odborné je nutno dělit. Obecně máme 

pocit, že při zavádění RVP v roce 2005 bylo jedním z 

deklarovaných cílů to, aby školy mohly připravovat své 

ŠVP na základě požadavků zaměstnavatelů, ale následně se 

na to pozapomnělo, takže ŠVP není možno uvést na 

přihlášce na SŠ, ŠVP se samostatně nevykazuje, nikdo neví, 

jak organizovat přijímací řízení na stejné obory a současně 

odlišné ŠVP, problémem jsou také závěrečné zkoušky. 

Nyní se na ŠVP zapomnělo i při reformě financování, 

například některé školy mají z jednoho oboru vzdělání 

vytvořeno až 5 ŠVP. 

 

4. Požadujeme doplnění §5 o způsob započítávání 

individuálně vzdělávaných žáků na střední škole. 

Zdůvodnění: 

V § 5 odst. 2 a 3 návrhu jsou uvedeny koeficienty pro 

započítávání individuálně vzdělávaných žáků na 1. a 2. 

stupni základní školy. Není zde ale uvedena taková 

možnost v případě individuálního vzdělávání žáka (IVP) na 

střední škole. Navrhujeme doplnění i o odpovídající 

koeficient pro SŠ. 

 

 

 

 

Neakceptováno, Hlavním důvodem je skutečnost, že v souladu 

s ustanovením školského zákona, § 161, odstavec (2) ve znění 

„Vláda stanoví nařízením pro základní školy a střední školy 

zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 

hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 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 1 ročník v 

oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku.…“ lze 

stanovit maximální počet hodin výuky financovaný ze státního 

rozpočtu (hodnota PHmax) pouze v oboru vzdělání. Stanovení 

hodnoty PHmax pro jednotlivé zaměření oboru podle školního 

vzdělávacího programu toto ustanovení školského zákona 

neumožňuje. MŠMT předpokládá řešení této problematiky 

pomocéí rozvojového programu na podporu odborného 

vzdělávání. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, žáci středních škol vzdělávající se podle 

individuálního vzdělávacího plánu jsou započítáni do celkových 

počtů žáků  příslušných oborů vzdělání.  
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Tato připomínka je zásadní. 

5. V příloze v tab. A1 požadujeme navýšení koeficientů 

PHmax u položky „Základní škola při zdravotnickém 

zařízení mimo psychiatrické nemocnice“. 

Zdůvodnění: 

V navrženém modelu není zohledněna výkonovost 

jednotlivých typů zdravotnických zařízení. Nemocnice 

vyššího typu se např. stará o nižší počet celoročně 

hospitalizovaných žáků, nižší nemocnice mají naopak vyšší 

počet žáků s krátkodobou hospitalizací. Dlouhodobá a tedy 

zásadní výuka pak bude tímto modelem nedoplacena. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

6. V příloze v tab. D1 požadujeme navýšení koeficientu 

PHmax u oboru 39-41-L/01 Autotronik. 

Zdůvodnění: 

Obor 39-41-L/01 Autotronik je velmi náročný obor, který v 

sobě spojuje výuku mechanických prvků vozidel s výukou 

elektrotechniky, diagnostiky, elektronických systémů, s 

oblastí elektropohonů a také s vysokonapěťovými pohony. 

Všechny uvedené oblasti jsou v obsahu a rozsahu 

vzdělávání na dělení výuky stejně náročné, jako např. obor 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik. Požadujeme tedy 

navýšení koeficientů oboru Autotronik alespoň na hodnoty 

koeficientů oboru Mechanik elektrotechnik. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Miloš Rathouský 

TELEFON 225 279 801 

E-MAIL mrathousky@spcr.cz 

 

Svaz průmyslu České republiky s vypořádáním 

zásadních připomínek souhlasí. 

 

 

Neakceptováno. 

Vysvětlení:  

Hodnoty byly stanoveny na základě jednání se ZŠ při 

zdravotnických zařízení. Uvedené zdůvodnění nedokládá, v čem 

konkrétně jsou navržené hodnoty nedostatečné. 

Interní poznámka: Pro organizaci vzdělávání není v tuto chvíli 

jednoznačný metodický pokyn ze strany MŠMT, o který by bylo 

možné opřít nastavené hodnoty. V případě nejasného výkladu ze 

strany MŠMT by mohly být hodnoty navýšeny i tak, aby zajistily 

vzdělávání v plném rozsahu. 

 

 

Neakceptováno. 

Vysvětlení: Hodnoty PHmax se liší v důsledku rozdílného 

učebního plánu v RVP a také v důsledku rozdílné velikosti 

skupiny pro odborná výcvik. Budou-li tyto hodnoty shodné, 

budou i výsledné hodnoty PHmax shodné. 
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UZSZ 

(CZESHA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po přechodu škol na nový model maturitních zkoušek 

muselo dojít v mnoha technických oborech k využití 

týdenní hodinové dotace na více než 33 hodin nedělitelných 

hodin. Došlo ke zvýšení počtu hodin matematiky, českého 

jazyka a cizího jazyka, a to proto, aby byly nastaveny 

srovnatelné podmínky pro zdárné vykonání maturitní 

zkoušky se žáky dalších typů škol. Nebylo možné 

navyšovat hodiny všeobecně vzdělávacích předmětů na 

úkor odborných předmětů. V RVP je uvedeno, že pro 

úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky 

pro osvojení požadovaných praktických dovedností a 

činností formou cvičení (v laboratořích, dílnách, odborných 

učebnách, fiktivních firmách apod.), učební a odborné 

praxe. Na cvičení, učební nebo odbornou praxi lze žáky 

dělit na skupiny, zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a hygienických požadavků podle platných 

právních předpisů. Obsah praktických činností se odvíjí od 

vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP.  

 

Požadujeme, aby byla zpracována jednotná metodika 

výpočtu požadavků škol na platové prostředky PHmax a 

aby byla předána k připomínkování asociacím s dostatkem 

času na vyjádření. 

 

Konkrétní připomínky 

1. V tabulce D2 na str. 26 změnit hodnoty PHmax pro 

obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví takto: 

• více než 20 – 24 53 

• více než 24 – 27 56 

• více než 27  58 

Neakceptováno, vysvětlení: Hodnoty PHmax nemohou 

zohledňovat vyšší počet hodin v učebním plánu než je uvedené 

minimum. Při vydání RVP byl počty hodin v jejich RVP 

nastaveny tak, aby zajistily kvalitní vzdělávání. Změny 

financování nepředpokládají financování nadstandardu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, částečně. Ministerstvo zajistí zpracování 

metodiky pro stanovení hodnot PHmax ve školách. Metodika 

obsahující problematiku platových prostředků není předmětem 

tohoto nařízení. 

 

Akceptováno, výše hodnot PHmax v oboru vzdělání 36-47-M/01 

Stavebnictví upraveny.  
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Odůvodnění: 

Průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě za týden je s 

ohledem na nezbytné dělení tříd na skupiny stanoven v 

RVP na 52,04 pro každý ročník při min. počtu hodin 29 

týdně. Tento minimální počet hodin je ovšem nereálný s 

ohledem na kvalitu vzdělání. Současný stav se pohybuje 

mezi 33 -35 hodinami týdně.  PHmax však počítá s tímto 

navýšením pouze u tříd skupiny 17-20, kde počet hodin 46 

odpovídá výše uvedenému.  

Ovšem v dalších skupinách 20 – 24, 24-27, více než 27 je 

počet hodin nedostačující a nemohl by pokrýt nutné dělení: 

odborná praxe max. 12 žáků ve skupině s ohledem na BOZ, 

laboratorní práce, cizí jazyk a projekt-konstrukční cvičení 

(zde je hodinová dotace 4 hodiny, což při dělení nad 20 

žáků znamená nárůst o 4 hodiny). Rovněž zde není 

zohledněn nárůst hodin pro volitelné předměty, kde počet 

hodin také narůstá o další 2 hodiny na min. volbu alespoň 2 

povinně volitelných předmětů. Proto je nutné upravit 

PHmax pro skupiny skupinách 20 – 24, 24-27, více než 27, 

a to ze stávajících 49 - 51- 53 na 53 - 56 - 58. 

Navrhovaný PHmax by přímo ohrožoval kvalitu vzdělání a 

je v podstatě v rozporu s proklamovanou podporou 

technického vzdělávání. 

 

2. V tabulce D2 na str. 26 změnit hodnoty PHmax pro obor 

vzdělání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí takto: 

• více než 20 – 24 53 

• více než 24 – 27 56 

• více než 27  58 

Odůvodnění: 

Průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě za týden je s 

ohledem na nezbytné dělení tříd na skupiny stanoven v 

RVP na 52,04 pro každý ročník při min. počtu hodin 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, výše hodnot PHmax v oboru vzdělání 36-46-M/01 

Geodézie a katastr nemovitostí upraveny.  
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týdně. Tento minimální počet hodin je ovšem nereálný s 

ohledem na kvalitu vzdělání. Současný stav se pohybuje 

mezi 33 -35 hodinami týdně.  PHmax však počítá s tímto 

navýšením pouze u tříd skupiny 17-20, kde počet hodin 46 

odpovídá výše uvedenému. Ovšem v dalších skupinách 20 

– 24, 24-27, více než 27 je počet hodin nedostačující a 

nemohl by pokrýt nutné dělení: odborná praxe max. 12 

žáků ve skupině s ohledem na BOZ, laboratorní práce, cizí 

jazyk a měření v terénu, kde je potřebné pro získání 

praktických návyků dělení na malé pracovní skupiny. 

Rovněž zde není zohledněn nárůst hodin pro volitelné 

předměty podle zaměření. Proto je nutné upravit PHmax 

pro skupiny skupinách 20 – 24, 24-27, více než 27, a to ze 

stávajících 49 - 50- 52 na 53 - 56 - 58. 

Navrhovaný PHmax by přímo ohrožoval kvalitu vzdělání a 

je v podstatě v rozporu s proklamovanou podporou 

technického vzdělávání. 

tato připomínka je zásadní  

 

3. U oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika je nutné navýšit PHmax z 53 na 55 (při 

průměrném počtu žáků ve třídě 24-27) a z 55 na 57 (při 

průměrném počtu žáků ve třídě více než 27).  

Důvodem je zavedení povinné maturitní zkoušky z 

Matematiky. Toto opatření umožní dělit hodiny nejen 

odborných předmětů, ale i všeobecně vzdělávacích, z nichž 

žáci skládají maturitní zkoušku. To napomůže eliminovat 

neúspěšnost žáků u maturitní zkoušky z Matematiky.  

tato připomínka je zásadní  

 

4. U oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie 

žádáme o navýšení hodnoty PHmax v pásmu 24 -27 alespoň 

o 2 hod. týdně a v pásmu 27-30 žáků alespoň o 3 hod. týdně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno: 

Vysvětlení: Hodnoty byly upraveny po jednání se školami, tak 

aby zajistily dostatečně kvalitní vzdělávání. Navýšení hodin z 

důvodů MZ se projevilo ve snížení počtu disponibilních hodin, 

které byly v rámci odborných předmětů děleny. Proto stávající 

hodnoty PHmax odpovídají hodnotám v učebním plánu v RVP a 

plně umožňují dělení například matematiky shodným způsobem 

jako ve všech oborech M. 
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Odůvodnění: 

Navržená hodnota PHmax pro naplněnou třídu odpovídá 

RVP, který byl schválen a vydán v roce 2008. Na tento RVP 

mají školy vypracovány ŠVP, které průběžně doplňují 

„pokrok se nedá zejména v informatice zastavit“ a učivo 

zařazují do jednotlivých předmětů. Vyučování informatice 

dnes není postaveno na užití jen Wordu a Excelu. Žáci mají 

o vzdělávání v tomto oboru velký zájem a kapacity tříd jsou 

zpravidla naplněny na 27 a více žáků. Tento požadavek 

zdůvodňujeme strategickou linii odborného vzdělávání pro 

průmysl 21. století (Průmysl 4.0) v oblasti mechatronických 

a robotických systémů, pro jejíž naplnění jsou informatici, 

elektrotechnici a strojaři klíčovou skupinou, právě s 

důrazem na informatiky. Navíc lze očekávat další 

intenzivní rozvoj v oblasti digitálních technologií, pro který 

bude nutné zajistit efektivní výuku. 

tato připomínka je zásadní  

 

5. V tabulkách hodnot PHmax pro obory J, C, E, H, L0, M, 

L5 navrhujeme zrušit první sloupec s rozpětím „4 a méně“, 

příp. s rozpětím „méně než 5“, a to jak v tabulkách pro 

jednooborové tak pro víceoborové třídy. Navrhujeme 

sloučit uváděné rozpětí s rozpětím následujícím, tedy „více 

než 4 – 8“, případně „5 – 10“ s hodnotami, stanovenými v 

tomto druhém rozpětí.  

Odůvodnění: 

Uváděný počet hodin v nejnižším rozpětí pro plné třídy 

nemá smysl a v tabulkách pro víceoborové třídy nezajistí 

ani minimální nárok na oddělení odborné výuky, tím méně 

pak odborného výcviku v oborech E, H a L0. 

tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno: V oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační 

technologie hodnoty upraveny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Vysvětlení: Třída s počtem v nejnižším pásmu nemůže být 

standardním případem. Z tohoto důvodu pro standardní případy 

zůstanou hodnoty PHmax v poměru tak, aby odpovídali minimu 

dle RVP jen pro 4 žáky místo 17. 
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Vypořádáním připomínek je pověřen Ing. Jiří Zajíček 

(jiri.zajicek@mssch.cz, tel. 603 89 77 89). 

 

USZS (CZESHA) s vypořádáním zásadních připomínek 

souhlasí. 
 

Ministerstvo 

dopravy 

 

 

Zásadní připomínka: – 

Doporučujeme v ustanovení § 3 a v příloze k návrhu 

nařízení vlády vypustit označení kategorií dosaženého 

vzdělání „E, H, J, K, M a L“, neboť takové označení 

kategorií dosaženého vzdělání nevyplývá ani ze zákona č. 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ani z předloženého návrhu nařízení 

vlády, a není tedy jasné, co je jeho obsahem. Navrhujeme 

proto označovat jednotlivé kategorie dosaženého vzdělání 

konkrétním názvem tak, aby byly v souladu se školským 

zákonem a bylo zřejmé, o jaké kategorie se jedná. 

 

Ministerstvo dopravy souhlasí s vypořádáním zásadní 

připomínky 

 

Akceptováno, upraveno jinak. Kategorie dosaženého vzdělání 

je uvedena v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. Návrh nařízení vlády bude doplněno o odkaz 

na toto nařízení. 

Asociace ředitelů 

gymnázií 

 

 

Zásadní připomínka: 

Nastavení počtu hodin výuky v oborech gymnázií je 

akceptovatelné, ale materiál nelze zodpovědně komentovat, 

neznáme-li jeho finanční parametry.  

Opakovaně upozorňujeme, že kromě tarifních platů je 

nutné počítat i s nárokovými a nenárokovými složkami 

platu, a to včetně přespočetných a přesčasových hodin. 

Nezbytné jsou finanční prostředky na suplování za 

nepřítomné kolegy (DVPP, soutěže, exkurze, lyžařský 

výcvik apod.). 

Neakceptováno, připomínka je směrována obecně ke změnám 

financování. Obsahuje také vyjádření k oblastem, která nejsou 

předmětem tohoto nařízení, např. tarifní platy, výše nárokových 

a nenárokových složek platu, řešení problematiky přespočetných 

a přesčasových hodin a další.  

Předkládaný materiál je zaměřen na řešení problematiky 

vzdělávání, nikoliv financování. Nechápeme, proč by nebylo 

možno posoudit a okomentovat, zda jsou navržené maximální 

počty hodin výuky pro zajištění dostatečné kvality vzdělávání v 

daném oboru dostatečné či nikoliv, nebo třeba i (z pohledu praxe) 

zbytečně „nadsazené“. 
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Bez znalosti finančních prostředků nelze spočítat finanční 

dopad na jednotlivé školy. 

V této fázi tak reforma působí poněkud rozpačitě. 

Závěr: 

Po pečlivém prostudování materiálů AŘG ČR došla k 

závěru, že navrhovaný model nepovede k odstranění stavu, 

který uvádí Odůvodnění na str. 2: 

„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.“ 

Dle našeho názoru se situace nezmění, školy budou opět 

přijímat každého uchazeče z obavy pádu do méně 

výhodného pásma. 

Domníváme se, že stávající systém normativního 

financování doplněný o další parametry – naplněnost tříd, 

školy apod. – by byl průhlednější a efektivnější. 

 

K § 5: 

Žák vzdělávaný formou individuálního vzdělávacího plánu 

na střední škole není započítán do počtu žáků ve třídě 

žádným koeficientem jako na základní škole. Požadujeme 

stejnou výši pro žáka střední školy jako pro žáka 2. stupně 

základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého 

gymnázia, jak je uvedeno v § 5, odst. 3. 

 

Asociace ředitelů gymnázií souhlasí s vypořádáním 

zásadních připomínek.  

 

 

Stanovení a právní ukotvení těchto hodnot je podmínkou pro 

vyčíslení finančních parametrů nového systému financování RgŠ 

ÚSC.  

Znovu upozorňujeme na to, že přímý finanční dopad může mít 

toto nařízení vlády na konkrétní školu pouze v případě, že by 

současný rozsah výuky v této škole byl vyšší, než maximální 

rozsah vyplývající z navržených hodnot. Výuky v ostatních 

školách se tento předpis nemusí nijak dotknout. 

To je věc názoru. Vliv „žáka“ jako „nositele prostředků“ v novém 

systému financování sice nezmizí úplně, oproti současnosti se 

však minimálně řádově sníží. Školy pak nebudou rozhodovat zda 

přijmout/nepřijmout (vyloučit/nevyloučit) problematického žáka, 

který ovšem dnes přináší škole min. cca 50 000 Kč ze SR, ale 

budou rozhodovat o žákovi, který škole „přinese/odnese“ dejme 

tomu 1 500 až 2 000 Kč. 

Připomínky AŘG chápe MŠMT jako připomínky nad rámec 

předkládaného materiálu. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, 

Vysvětlení. Žáci středních škol vzdělávající se podle 

individuálního vzdělávacího plánu jsou započítáni do celkových 

počtů žáků  příslušných oborů vzdělání.  
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V Praze dne 5. června 2018 

Vypracoval: Mgr. Zdeněk Pracný        Podpis: …………………………… 
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