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VI 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

Resort Připomínky Vypořádání 

MŽP Bez připomínek.  

MO Bez připomínek.  

MK Bez připomínek.  

MZE Bez připomínek.  

MD Bez připomínek.  

MZV Bez připomínek.  

MSP Bez připomínek.  

MZD K členění návrhu 

Doporučujeme členění návrhu (články a paragrafy) uvést netučně.  

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

MZD K bodu 1., Čl. I návrhu 

Doporučujeme doplnit za počátečními uvozovkami označení paragrafu a za konečnými uvozovkami 

tečku. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

MZD K bodu 2., Čl. I návrhu 

Doporučujeme uvést bod novely v množném čísle: „Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně 

nadpisu znějí:“ 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

MZD K odůvodnění, Obecné části 

Doporučujeme v nadpisu bodu III. opravit překlep a ve slově „evropské“ unie napsat počáteční velké 

písmeno. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

MF Zásadní připomínka: 

 

Vysvětleno. 

Vyčíslení nákladů na zmírnění 
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Ministerstvo financí nesouhlasí s konstatováním, že „navržené řešení samo o sobě přímo negeneruje 

zvýšené náklady spojené s implementací. Navrhovaná úprava navazuje na návrh nařízení vlády, 

kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo 

svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu a stanoví odpovídající 

minimální počty dětí a žáků ve třídě, ze kterých vychází toto nařízení vlády. Podrobnější zdůvodnění 

finančních dopadů je uvedeno v odůvodnění citovaného nařízení vlády.“. 

Odůvodnění citovaného nařízení vlády uvádí, že byla udělena výjimka pro nezpracování hodnocení 

regulace dopadů, aniž by byl přiložen dopis, kterým byla výjimka udělena. Vůči uváděné výjimce MF 

uplatnilo zásadní nesouhlas s odkazem na konstatování MŠMT uváděné při přípravě novely 

školského zákona, 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). 

 

Minimálním požadavkem MF je proto stanovení míry dopadu na jednotlivé školy a školská zařízení 

RgŠ a aktualizace odhadovaného dopadu na státní rozpočet. Tato připomínka byla ze strany MF 

uplatněna jako zásadní v rámci meziresortního připomínkového řízení k Návrhu 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.  

případných negativních dopadů 

zůstává v platnosti. MŠMT 

předpokládá, že tato problematika 

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. 

Předpoklad MŠMT, že by tato 

částka měla odpovídat 5 mld. Kč v 

roce 2019, zůstává zatím v 

platnosti. 

MF Připomínka: 

1. V úvodní větě je nutno doplnit zákon č. 49/2009 Sb., který platně novelizoval ustanovení § 23 

odst. 3 školského zákona (čl. 65 odst. 2 LPV. 

2. V bodě 1 odstavci 5 větě druhé a třetí doporučujeme vložit slovo „žáků“ za slovo „počet“. 

3. V bodě 2 úvodní větě slovo „zní“ nahradit slovem „znějí“.  

4. V materiálu postrádáme přiloženou předkládací zprávu. Mimo to „Obálka pro vládu“ neobsahuje 

bod o vypořádání mezirezortního připomínkového řízení. 

1. Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

2. Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

3. Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

4. Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

MF 
Závěr: 

MF požaduje vypořádání připomínek k tomuto materiálu až po vypořádání připomínek k návrhu 

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.  

Akceptováno. 

Přesto konstatujeme, že se 

v zásadě o technický předpis, 

který stanoví podmínky pro 

organizaci tříd ve školách. Pokud 
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by došlo k úpravám zmiňovaného 

nařízení vlády, pak se bude jednat 

o výše hodnot PHmax, nikoliv o 

úpravu počtu žáků ve třídách.  

MV Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 

K čl. I bodu 2 – k § 7a a 7b:  

1. S ohledem na čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády doporučujeme upravit 

znění úvodní věty ustanovení následujícím způsobem:  

„Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí:“. 

2. V § 7a písm. b) a § 7b písm. b) navrhujeme slovo „menší“ nahradit slovem „menším“. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky 

MPO Zásadní připomínka: 

1. K předkládací zprávě: 

Požadujeme, aby v souladu s čl. 16 odst. 7 Legislativních pravidel vlády byla k materiálu doplněna 

předkládací zpráva.  

Akceptováno. 

Předkládací zpráva bude doplněna. 

MPO Připomínka: 

1. K nadpisu vyhlášky:  

Doporučujeme v nadpisu vyhlášky nahradit slova „ze dne        2017,“ slovy „ze dne       2018,“.  

2. K úvodní větě návrhu vyhlášky:  

Doporučujeme úvodní větu návrhu vyhlášky uvést takto: „Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy stanoví podle  

§ 23 odst. 3 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2017 Sb., zákona č. 

49/2009 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:“. 

Viz čl. 61 odst. 3. písm. b) a čl. 64 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády. 

3. K Čl. I, bod 1 návrhu vyhlášky: 

Doporučujeme v Čl. I, bod 1 za citaci § 4 doplnit tečku (konec citace má být ukončen tečkou).  

4. K Čl. I, bod 2 návrhu vyhlášky: 

Doporučujeme v Čl. I, bod 2 nahradit slova „se vkládá nový  

§ 7a a 7b, které včetně nadpisů zní:“ slovy „se vkládají nové  

§ 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí: “ (viz čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády). 

5. K odůvodnění návrhu vyhlášky: 

Doporučujeme, aby v bodu 2 zvláštní části odůvodnění bylo doplněno, jakým způsobem byl určen 

navržený počet hodin výuky v případě menšího počtu žáků dle § 7a písm. b) a § 7b písm. b), který 

je podstatně nižší než v případě vyššího počtu žáků dle písm. a) uvedených paragrafů.  

1. Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

2. Akceptováno částečně. 

V úvodní větě byl doplněn zákon 

č. 383/2005 Sb. (nikoliv zákon 

uvedený připomínkovým místem).  

Upraveno dle připomínky. 

3. Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

4. Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

5. Akceptováno. 

Doplněno dle připomínky. 
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MMR K textu vyhlášky 

1) K názvu vyhlášky  

Název vyhlášky na obálce a v průvodním dopise neodpovídá názvu vyhlášky, který je uveden v 

materiálu pod číslem II., když na obálce a v průvodním dopise jsou na konci názvu vyhlášky uvedena 

slova „, a některé další vyhlášky“. Doporučujeme, aby předkladatel materiál v tomto směru vnitřně 

sjednotil.  

2) K úvodní větě vyhlášky 

Doporučujeme předkladateli, aby ověřil, zda jsou v úvodní větě vyhlášky uvedeny všechny ty novely, 

kterými byla zmocňovací ustanovení novelizována a v jejichž znění jsou citovaná ustanovení platná v 

době citace ve smyslu čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Máme za to, že by z tohoto důvodu 

měl být v úvodní větě uveden kupříkladu zákon č. 383/2005 Sb. a zák. č. 49/2009 Sb. 

3) K novelizačnímu bodu 2 

Doporučujeme předkladateli, aby upravil úvodní část novelizačního bodu tak, že bude znít: „Za § 7 se 

vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí:“. 

Dále doporučujeme předkladateli, aby zvážil, zda by v § 7a písm. b) a v § 7b písm. b) nebylo 

vhodnější místo slova „menší“ užít slovo „menším“.   

1. Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

2. Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

3. Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

MMR K odůvodnění vyhlášky 

4) Doporučujeme předkladateli, aby doplnil do názvu toho z bodů odůvodnění, který tomu svým 

obsahem odpovídá (resp. bude odpovídat), požadavek vyplývající z čl. 14 odst. 1 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády.   

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

MPSV Obecně 

K vlastnímu návrhu vyhlášky nemáme připomínky, níže však uplatňujeme připomínky nad rámec 

návrhu s ohledem na potřebu úpravy zabezpečení jazykové přípravy pro děti s odlišným mateřským 

jazykem. Připomínky reagují zejména na nesoulad mezi aktuální praxí a ustanoveními platného znění 

vyhlášky č. 48/2005 Sb. a dále na určité změny, které v jazykové přípravě nastávají také v souvislosti 

s novelizací školského zákona (rozšíření podpory nejen v rámci § 20 školského zákona, ale také § 16 

školského zákona).  

Žádáme předkladatele, aby tyto připomínky akceptoval, a to s ohledem na to, že již byly v totožném 

znění předloženy v rámci MPŘ v květnu r. 2017 s tím, že MPSV akceptovalo žádost předkladatele o 

odložení jejich zapracování do další nejbližší novely plánované v souvislosti se změnou ve 

financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí. 

Neakceptováno. 

Návrh MPSV jde nad rámec 

věcného řešení novely vyhlášky. 

Požadavek MPSV by si vyžádal 

významný zásah do podmínek 

vzdělávání žáků cizinců, nad 

rámec účelu, pro který se 

novelizace vyhlášky připravuje.  

MPSV K § 10 a 11 platného znění vyhlášky 

S ohledem na rozšíření povinné školní docházky o poslední ročník MŠ by se měla ustanovení § 10 a 

11 týkat i dětí v MŠ.  

Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno 

Školský zákon vztahuje úpravu 

v prováděcím předpisu pouze pro 

základní školu, nikoliv pro 

poslední ročník mateřské školy. 

MPSV K § 10 odst. 1 platného znění vyhlášky Neakceptováno. 
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Obecně by bylo vhodné, aby vzdělávání ve třídách/skupinách pro jazykovou přípravu bylo k dispozici 

všem dětem, které nerozumí dostatečně vyučovacímu jazyku, nikoliv pouze cizincům.  

Nadále je žádoucí, aby pokračovala praxe dvou způsobů organizace jazykové přípravy:  

a) v krajem určených školách (tento model je většinou málo funkční, protože žáci se bez znalosti 

vyučovacího jazyka účastní celé výuky, které nerozumí, a odpoledne 1x týdně navštěvují hodinu 

češtiny, navíc někdy musí cestovat daleko od bydliště). 

b) ve školách, ve kterých si žáci plní povinnou školní docházku (tento model je pro děti 

vhodnější, odpadá cestování a především je možné zařadit výuku češtiny jako druhého jazyka do 

vyučování)  

I nadále by tedy měly být určeny školy, které v kraji poskytují bezplatnou přípravu v ČJ pro žáky s 

odlišným mateřským jazykem. 

Nově by však mělo platit, že pokud ředitel může zajistit jazykovou přípravu v plném rozsahu a 

náležité kvalitě na kmenové ZŠ, zajistí ji. Teprve pokud ji zajistit ve své škole nemůže, nebo to není 

efektivní, požádá o zajištění určenou školu.  

Tato připomínka je zásadní.  

Návrh MPSV jde nad rámec 

věcného řešení novely vyhlášky. 

Požadavek MPSV by si vyžádal 

významný zásah do podmínek 

vzdělávání žáků cizinců, nad 

rámec účelu, pro který se 

novelizace vyhlášky připravuje. 

MPSV K § 10 odst. 3 platného znění vyhlášky 

Nově by o potřebě zajištění jazykové přípravy žáka měl rozhodovat ředitel školy (provedením 

pedagogické diagnostiky) a doporučit zákonnému zástupci okamžité zařazení žáka do jazykové 

přípravy.  

Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno. 

Návrh MPSV jde nad rámec 

věcného řešení novely vyhlášky. 

Požadavek MPSV by si vyžádal 

významný zásah do podmínek 

vzdělávání žáků cizinců, nad 

rámec účelu, pro který se 

novelizace vyhlášky připravuje. 

MPSV K § 10 odst. 4 platného znění vyhlášky 

Ředitel by měl dále rozhodnout o uvolnění žáka z předmětů, ve kterých je jeho absence s ohledem na 

nedostatečné jazykové kompetence vhodná, a místo kterých bude žák vzděláván v rámci jazykové 

přípravy. 

Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno. 

Návrh MPSV jde nad rámec 

věcného řešení novely vyhlášky. 

Požadavek MPSV by si vyžádal 

významný zásah do podmínek 

vzdělávání žáků cizinců, nad 

rámec účelu, pro který se 

novelizace vyhlášky připravuje. 

MPSV K § 11 odst. 1 platného znění vyhlášky 

Jazyková příprava se i nyní často koná ve škole, ve které žák plní povinnou školní docházku. V tomto 

smyslu je třeba upravit i § 11.  

Školy, které nabízí svým kmenovým žákům výuku ve třídě pro jazykovou přípravu, naráží na 

chybějící možnost uvolňovat žáky z výuky povinných předmětů a absolvovat výuku ve třídě pro 

jazykovou přípravu, a to intenzivně místo běžné výuky. Jazyková příprava by tedy měla probíhat 

Neakceptováno. 

Návrh MPSV jde nad rámec 

věcného řešení novely vyhlášky. 

Požadavek MPSV by si vyžádal 

významný zásah do podmínek 

vzdělávání žáků cizinců, nad 
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primárně v době vyučování, a pokud to není v nejlepším zájmu žáka (např. je efektivní, aby se 

účastnil všech ostatních předmětů, nebo jazyková příprava probíhá na určené škole v odpoledních 

hodinách, apod.), teprve následně je možné zajistit jazykovou přípravu mimo vyučování. 

Tato připomínka je zásadní.  

rámec účelu, pro který se 

novelizace vyhlášky připravuje. 

MPSV K § 11 odst. 2 platného znění vyhlášky 

Délku přípravy je nutné prodloužit, při vzdělávání v rozsahu 70 vyučovacích hodin se většina žáků 

nedostane ani na úroveň A1. Je nutné, aby jazyková příprava byla dostatečně intenzivní, a to v 

rozsahu min. 320-400 vyuč. hodin. Za tuto dobu se žáci mohou dostat na úroveň A2, ovšem min. 

jazyková úroveň pro porozumění běžné výuce je B1. Na tu se žáci mohou dostat až po absolvování 

přípravy v rozsahu cca 600 vyučovacích hodin (viz např. http://www.lexis.cz/evropsky-referencni-

ramec), i proto je potřeba další podpora jazykové přípravy v rámci § 16 školského zákona.  

Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno. 

Návrh MPSV jde nad rámec 

věcného řešení novely vyhlášky. 

Požadavek MPSV by si vyžádal 

významný zásah do podmínek 

vzdělávání žáků cizinců, nad 

rámec účelu, pro který se 

novelizace vyhlášky připravuje. 

MPSV K § 11 odst. 3 platného znění vyhlášky 

Obsah výuky českého jazyka je v současné době určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru 

Cizí jazyk stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Nově by mohl 

být podle rozhodnutí ředitele určen výstupy, které formulovala v rámci přípravy osnov češtiny jako 

druhé jazyka nezisková organizace META; tyto výstupy by určilo jako závazné MŠMT. 

Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno. 

Návrh MPSV jde nad rámec 

věcného řešení novely vyhlášky. 

Požadavek MPSV by si vyžádal 

významný zásah do podmínek 

vzdělávání žáků cizinců, nad 

rámec účelu, pro který se 

novelizace vyhlášky připravuje. 

MPSV K § 11 odst. 4 platného znění vyhlášky 

Při uvolnění žáka na výuku českého jazyka v rámci vyučování je nutné zajistit, aby mohl být v 

ostatních předmětech, kde má redukovanou výuku, neklasifikován, nebo aby mu byly na základě 

rozhodnutí ředitele školy upraveny výstupy a obsahy vzdělávání (i např. v druhém pololetí školního 

roku, protože žák může nastoupit školní docházku např. v březnu).  

Bylo by vhodné mít možnost hodnotit žáka přímo za předmět/vzdělávací obor čeština jako druhý 

jazyk.  Z něho by měl být žák hodnocen, i pokud má doporučeno podpůrné opatření v podobě češtiny 

jako druhého jazyka podle § 16 školského zákona. Optimálně by v průběhu jazykové přípravy byl 

hodnocen z předmětu ČDJ (čeština jako druhý jazyk – jazyková příprava) místo předmětu ČJ.   

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Návrh MPSV jde nad rámec 

věcného řešení novely vyhlášky. 

Požadavek MPSV by si vyžádal 

významný zásah do podmínek 

vzdělávání žáků cizinců, nad 

rámec účelu, pro který se 

novelizace vyhlášky připravuje. 

ÚVČR-KOM Bez připomínek.  

ÚVČR-VÚV Bez připomínek.  

ÚVČR-Odbor 

hodnocení 

dopadů regulace 

Doporučující připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

 

1. K části 2. Návrh variant řešení 

Navržené varianty jsou pouze „varianta nulová“ a „varianta 1“, resp. úprava vyhlášky navrhovaným 

1. Vysvětleno 

Školský zákon stanoví podstatu i 

formu připravované regulace. 

Případné varianty by se lišily 
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způsobem. Varianty řešení by měly být koncipovány jako varianty věcného i právního řešení. V 

případě, že právní předpis vyšší právní síly již určuje podstatu i formu připravované regulace, je 

potřeba zvážit alespoň různé způsoby implementace nebo vynucování takové regulace.  

2. K části 4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

V ZZ RIA absentuje vyhodnocení specifických dopadů, byť je obsaženo v Odůvodnění. Všechny 

dopady podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA) je třeba v ZZ RIA ve vztahu 

k navrhovanému řešení uvést. 

3. K části 7. Konzultace a zdroje dat 

V ZZ RIA by měl být souhrnně vyhodnocen průběh a výsledek konzultací s dotčenými subjekty.  

Závěr 

Žádáme o reflexi výše uvedeného i v rámci budoucího zpracovávání ZZ RIA. V souladu s částí I., 

bodem 3.6 OZ RIA se RIA zpracovává zejména, pokud jsou identifikovány vznikající nové a rozsáhlé 

dopady v těchto oblastech: státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, administrativní zátěž pro orgány 

veřejné správy, náklady plynoucí z regulace pro podnikatele a občany, konkurenceschopnost, 

ekonomické a právní vztahy jak mezi orgány veřejné správy, tak i soukromými subjekty. 

Doporučujeme proto předkladateli zvážit v obdobných případech zpracování ZZ RIA v souladu s 

platnými OZ RIA. 

pouze v konkrétním počtu žáků ve 

třídě a ve výši hodnoty PHmax. 

Vzhledem k tomu, že uvedené 

hodnoty již byly projednány 

s odbornými asociacemi a přímo 

navazují za souběžně připravované 

nařízení vlády, považujeme 

uvádění různých variant za 

formální.  

2. Akceptováno 

Dopady jsou doplněny do RIA.  

3. Akceptováno 

Doplněno. 

ÚOOU Bez připomínek.  

ČNB Bez připomínek.  

Moravskoslezsk

ý kraj 

Bez připomínek.  

Liberecký kraj Bez připomínek.  

Jihomoravský 

kraj 

Bez připomínek.  

Královéhradeck

ý kraj 

Bez připomínek.  

Jihočeský kraj Bez připomínek.  

Plzeňský kraj Bez připomínek.  

Ústecký kraj Bez připomínek.  

Zlínský kraj Bez připomínek.  

Středočeský 

kraj 

Bez připomínek.  

hl. m. Praha Bez připomínek.  
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Pardubický kraj Bez připomínek.  

Olomoucký kraj Bez připomínek.  

Kraj Vysočina 
1. Připomínka k Čl. I bodu 1: 

Kvitujeme návrh předkladatele na podporu malých úplných škol zavedením nového 

minimálního průměrného počtu žáků 15 žáků v § 4 odst. 2 vyhlášky. Považujeme však za 

nevyvážené, že stejný průměrný počet žáků na třídu je stanoven rovněž pro školy tvořené 

pouze třídami prvního stupně tvořené čtyřmi a více třídami. Plně organizovaná škola (18 tříd 

po 15 žácích, celkem 270 žáků) a malotřídní škola (4 třídy po 15 žácích, celkem 60 žáků) 

budou z hlediska financování postaveny na roveň.   

Navrhujeme v § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky snížit průměrný počet žáků ve třídě v 

případě malotřídní školy tvořené třemi třídami ze 14 žáků na 13 žáků a dále v § 4 odst. 1 

písm. d) vyhlášky snížit průměrný počet žáků ve třídě v případě malotřídní školy 

tvořené čtyřmi a více třídami z 15 žáků na 14 žáků.  

V případě akceptace této připomínky bude nutné upravit rovněž přílohu 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  

Neakceptováno. 

Uvedený návrh by znamenal další, 

dosud nepředpokládaný, dopad na 

výdaje státního rozpočtu.  

Neúplné školy jsou podpořeny 

hodnotou PHmax pro první 

podlimitní pásmo, které zajišťuje 

realizace učebního plánu dle RVP 

ZV s naprosto minimálním 

dofinancováním ze strany 

zřizovatele školy. 

Kraj Vysočina 
2. Připomínka k Čl. I bodu 2: 

S ohledem na čl. 58 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a na gramatická pravidla 

navrhujeme provést následující korekturu textu novelizačního bodu č. 2 vyhlášky: 

„2. Za § 7 se vkládá nový vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisu zní znějí: 

„§ 7a 

Maximální počet hodin výuky v přípravné třídě financované financovaný ze státního 

rozpočtu 

Maximální počet hodin výuky v přípravné třídě základní školy financované financovaný ze 

státního rozpočtu je 

a) 22 hodin v případě počtu dětí ve třídě 10 a více, nebo  

b) 14 hodin v případě počtu dětí ve třídě menší než 10. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 
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§ 7b 

Maximální počet hodin výuky ve třídě přípravného stupně základní školy speciální 

financované financovaný ze státního rozpočtu 

Maximální počet hodin výuky ve třídě přípravného stupně základní školy speciální 

financované financovaný ze státního rozpočtu je 

a) 40 hodin v případě počtu dětí ve třídě 4 a více, nebo 

b) 10 hodin v případě počtu dětí ve třídě menší než 4.“.  

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

Bod 1 novely, § 4 odst. 5 

S ustanovením poslední věty nelze souhlasit. Fakticky je tímto ustanovením vylučována aplikace 

předchozího ustanovení odst. 5. Lze totiž důvodně předpokládat, že většina škol zajištuje pro některé 

dítě povinnost přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona, a že vzhledem k 

demografickému vývoji a kapacitám škol se ještě několik let tato povinnost stane „nepřekročitelnou“ 

vzhledem k větě druhé a třetí v § 4 odst. 5. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno. 

Připomínka jde na rámec úpravy 

novely. 

Text tohoto odstavce není 

předmětem úpravy, je doslovně 

převzat ze současného platného 

textu vyhlášky. 

SMO ČR Obecná připomínka 

Svaz měst a obcí České republiky se domnívá, že by měla být k tomuto návrhu provedena ještě další 

opatření tak, aby náklady spojené s úhradou přímě vyučovací působnosti nebyly v budoucnu 

přenášeny na zřizovatele škol. Tyto náklady zvláště spojené s budoucími úpravami mzdových tabulek 

budou neúměrně zatěžovat rozpočty zřizovatelů škol.  

Dále si dovolujeme upozornit také na potřebu radikálního řešení platového ohodnocení 

nepedagogických pracovníků škol a pracovníků v oblasti volného času. 

Vysvětleno. 

Připomínka není relevantní. Podle 

současné právní úpravy je pro 

udělení výjimky z minimálního 

průměrného počtu žáků nutné 

dofinancování zřizovatelem školy. 

Toto je stanoveno školským 

zákonem, vyhláška se v tomto 

případě nemůže stavit jiný postup. 

V případě požadavku na úpravu 

platového ohodnocení je 

připomínka zcela mimo věcnou 

podstatu vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

HK ČR Bez připomínek.  

V Praze dne 14. července 2018 

Vypracoval: Mgr. Svatopluk Pohořelý Podpis: 
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