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Vypořádání připomínek k materiálu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky “ 

 
V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra škol ství, mládeže a tělovýchovy 
dne 6. 12. 2017 s termínem dodání stanoviska do 29. 12. 2017. Připomínky uplatnilo celkem 12 připomínkových míst včetně 1 externího mimo eKLEP. 
Vyhodnocení připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce.  

Resort Relevance Připomínky Vypořádání 

UZS ČR standardní V obecné rovině lze konstatovat, že administrativní zátěž školských organizací je 
nadměrná a dlouhodobě obtížně zvládnutelná, proto by bylo vhodné snížit 
nadměrnou administrativní zátěž ředitelek a učitelek. Též by bylo vhodné zvážit 
sjednocení organizace školního roku s ostatními typy škol (prázdniny všude). Je 
spousta rodičů, kteří nedopřejí dětem ani týden volna během celého školního roku, 
včetně letních měsíců. I malé děti potřebují odpočinek a prázdniny. 

Neakceptováno. 
MŠMT přijímá opatření ke snižování administrativy. 
Organizace školního roku je upravena § 24 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, není možné řešit novelou 
prováděcího právního předpisu. 

UZS ČR standardní Zakotvení věty, že asistent pedagoga nebo chůva může být s dětmi sám (např. na 
lehárně nebo s nespavci…), že může suplovat, pokud integrované dítě chybí (např.: 
z důvodu nemoci,…) za učitele, který je na DVPP nebo v PN. Brát asistenta pedagoga 
i chůvu jako pedagoga při pokrytí vycházky. Odůvodnění: Asistent i chůva je 
nepedagogický pracovník, přestože musí mít pedagogické vzdělání, popřípadě 
absolvovat kurz.  

Neakceptováno. 
Toto není předmětem této novely. Jedná se o jiné 
pracovníky s odlišnou náplní práce zavedenou v nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě. 

UZS ČR zásadní Snižování počtu dětí ve třídách s dětmi s podpůrnými opatřeními či dvouletými, aby 
na tom MŠ nebyla finančně znevýhodněna a nemělo to vliv na úvazky. Odůvodnění: 
V současné době je financování podle počtu dětí a tedy snížením a umožněním 
inkluzivního vzdělávání „trestána“ výší přiznaných peněz i snížením úvazků. 

Neakceptováno. 
Změna financování tento problém odstraní. 

ÚV odbor 
kompatibility 

standardní Předmět návrhu má souvislost s financováním regionálního školství, v tomto ohledu 
by se navrhovaná právní úprava mohla dotýkat pravidel hospodářské soutěže, resp. 
práva veřejných podpor stanovená čl. 107 a násl. SFEU. Žádáme tudíž do 
odůvodnění doplnit vztah návrhu k pravidlům hospodářské soutěže a v návaznosti 
na to také zhodnotit jeho slučitelnost s právem veřejných podpor. Obdobné 
zhodnocení se objevuje v souběžně předkládané novele vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

Akceptováno. 
Upraveno v RIA. 

MPO zásadní K předkládací zprávě: 
Požadujeme, aby v souladu s čl. 16 odst. 7 Legislativních pravidel vlády byla k 
materiálu doplněna předkládací zpráva. 

Akceptováno. 
Bude doplněno o předkládací zprávu a uvedeno 
vypořádání meziresortního připomínkového řízení. 

MPO standardní 1. K nadpisu vyhlášky:  
Doporučujeme slova „ze dne   ,“ nahradit slovy „ze dne   2018,“.  
2. K novelizačnímu bodu 2 návrhu vyhlášky:  

Akceptováno. 
Bylo doplněno do textu vyhlášky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXYJH8C0)



VI. 

19 
 

Doporučujeme v novém § 1d odst. 5 za slova „pracoviště mateřské“ vložit slovo 
„školy“. 

MMR standardní K úvodní větě vyhlášky (a k odůvodnění vyhlášky) 
V odůvodnění na str. 6 je uvedeno, že navrhovaná právní úprava směřuje k 
provedení tam uvedených ustanovení školského zákona, přičemž mezi těmito 
ustanoveními je uveden i § 7 odst. 3 školského zákona. V úvodní větě však není 
ustanovení § 7 odst. 3 uvedeno. Proto doporučujeme předkladateli, aby tuto 
skutečnost posoudil a provedl adekvátní úpravu buď v úvodní větě, nebo v 
odůvodnění vyhlášky. Dále pak tamtéž v odůvodnění je uvedeno, že úprava směřuje 
k provedení § 35 odst. 2 školského zákona, avšak úvodní věta uvádí ustanovení § 35 
odst. 3 školského zákona. Doporučujeme proto předkladateli odstranit uvedený 
rozpor. (Z obsahu školského zákona dle našeho názoru vyplývá, že zmocňovacím je 
nyní ustanovení § 35 odst. 3 školského zákona.) 

Akceptováno. 
V odůvodnění opraveno a odstraněno. 

MMR standardní K novelizačnímu bodu 3 
Doporučujeme předkladateli, aby slova „V § 2 odst. 5 zní:“ nahradil slovy „V § 2 
odstavec 5 zní:“. 

Akceptováno. 
Slovo „odst.“ nahrazeno za „odstavec“. 

MMR standardní K novelizačnímu bodu 6 
Doporučujeme předkladateli, aby porovnal text doplňovaný podle novelizačního 
bodu 6 do § 3 odst. 2 s textem, který je uveden v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn, a aby tyto texty dal do vzájemného souladu.  

Akceptováno. 
V textu dáno do vzájemného souladu. 

MMR standardní K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn 
Doporučujeme předkladateli, aby do názvu materiálu číslo V. uvedl, že jde o platné 
znění s vyznačením navrhovaných změn.  

Akceptováno. 
Název materiálu V. upraven dle připomínky. 

MV zásadní K čl. I bodu 4 – k § 3 odst. 1: 
Požadujeme vyjasnit otázku, na základě jakého ustanovení školského (popř. jiného) 
zákona je ředitelům mateřských škol ukládána povinnost omezit nebo přerušit 
provoz mateřské školy. Ponecháme-li stranou poměrně neurčitě zdůvodněnou 
dobu omezení či přerušení provozu, pouhé konstatování nutnosti zakotvení s 
odkazem na požadavky profesních asociací a sociálních partnerů považujeme za 
nedostatečné. Domníváme se, že pro navrhovanou právní úpravu neexistuje 
zákonné zmocnění, čímž se vyhláška dostává do rozporu s čl. 79 odst. 3 Ústavy, 
podle nějž mohou ministerstva vydávat právní předpisy pouze na základě a v mezích 
zákona a jen jsou-li k tomu zákonem výslovně zmocněna. V této souvislosti pak 
připomínáme, že obsahem vyhlášek má být konkretizace povinností stanovených 
prováděným zákonem, samotné povinnosti však dle čl. 4 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. 

Vysvětleno. 
Do odůvodnění bude doplněn text: Školský zákon 
zmocňuje MŠMT v § 35 odst. 3 upravit podrobnosti o 
podmínkách provozu mateřské školy a organizace 
předškolního vzdělávání. Tato změna se navrhuje na 
základě požadavků profesních asociací a sociálních 
partnerů s ohledem na potřeby praxe mateřských škol. 
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V tomto směru je tedy zapotřebí předložený návrh revidovat a ustanovení, pro něž 
není náležité zákonné zmocnění, vypustit 

MV standardní K čl. I bodu 3 – k § 2 odst. 5: 
S ohledem na čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: „V § 2 odstavec 5 zní: ...“. 

Akceptováno. 
V textu opraveno a dáno do souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 

MPSV standardní K bodu 3 – § 2 odst. 5 
V navrhovaném znění jsou uvedeny pouze děti, které mají ze zákona povinnost 
absolvovat předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona. Přitom věk těchto 
dětí se postupně snižuje.  
Podle našeho názoru není v odůvodnění dostatečně vysvětleno, jak bude 
garantováno, a to včetně dětí s potřebou podpůrných opatření při jejich vzdělávání, 
jejich právo na přednostní přijetí do mateřské školy stanovené školským zákonem a 
jakým způsobem budou zřizovatelé škol, tj. obce nebo svazky obcí, v těchto 
případech v praxi postupovat. 

Neakceptováno. 
Úprava se provádí právě proto, aby se mohlo uplatnit 
ustanovení § 2 odst. 4, podle kterého se snižují počty dětí 
ve třídě v případě přijetí dětí uvedené v § 16 školského 
zákona a dětí od 2 let věku. Pokud by se ustanovení 
nezměnilo, nedocházelo by prakticky k uplatnění § 2 odst. 
4 vůbec. 

MPSV standardní K bodu 4 - § 3 odst. 1 
Navrhovaná změna, podle které provoz mateřské školy ředitel omezí nebo přeruší 
v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících na dobu nejméně 3 týdnů, 
se odůvodňuje tak, že jejím účelem je zlepšit možnost učitelů čerpat dovolenou, a 
proto se stanoví povinnost přerušit nebo omezit provoz mateřské školy v uvedených 
měsících po dobu nejméně 3 týdnů. 
Upozorňujeme, že vyhláškou nelze stanovit povinnost. Doporučujeme proto 
navrhované znění i jeho odůvodnění upravit. To znamená v navrhovaném znění 
uvést, že ředitel může provoz mateřské školy v uvedených měsících omezit nebo 
přerušit a v odůvodnění neuvádět stanovení povinnosti provoz mateřské školy 
omezit nebo přerušit.  
Podle našeho názoru navrhovaná změna znesnadňuje zajištění péče o děti v období 
letních měsíců (červenci a srpnu), a je tak v rozporu se zájmem rodin a dětí. Rovněž 
tak negativně dopadá na možnosti sladění pracovního a rodinného života a možnost 
finančního zajištění rodiny. Argumentaci, že přerušení provozu mateřské školy je 
nutné k zajištění čerpání dovolené učitelů, považujeme za nedostatečnou, obtížně 
zdůvodnitelnou a bez dostatečné věcné analýz.  
Vítáme sice vložení odkazu na dětské skupiny, jako alternativy k zajištění péče o dítě 
v době uzavření mateřské školy. Je třeba však upozornit, že mateřské školy, 
financované z veřejných zdrojů, mohou být pro rodiče finančně dostupnější než 
dětské skupiny, financované ze zdrojů poskytovatele a rodiče, a nelze tedy podle 
našeho názoru bez finanční kompenzace pro rodiče služby alternovat. Uvedená 

Neakceptováno. 
Školský zákon zmocňuje MŠMT v § 35 odst. 3 upravit 
podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy a 
organizace předškolního vzdělávání. Tato změna se 
navrhuje na základě požadavků profesních asociací 
a sociálních partnerů s ohledem na potřeby praxe 
mateřských škol. 
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služba péče o děti v dětské skupině může být pro některé rodiče příliš finančně 
náročná a mohla by je vyloučit (a to zejména rodiče samoživitele) z trhu práce z 
důvodu zajištění péče o děti. 

MPSV standardní 1. Upozorňujeme, že platné znění vyhlášky (část V materiálu) neodpovídá 
navrhovanému znění novelizačního bodu 6 vyhlášky. Text je sice z věcného hlediska 
obdobný, není však totožný. Navíc zatímco se v návrhu vyhlášky hovoří v souladu s 
čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády o odkazu na „jiné právní předpisy“ v 
množném čísle, platné znění používá zastaralého odkazu na „zvláštní právní 
předpis“ v čísle jednotném.  
2. Upozorňujeme, že v platném znění vyhlášky číslování poznámek pod čarou není 
jednoznačné.  
3. Nad rámec předkládané novely rovněž upozorňujeme, že zastaralý odkaz na 
zvláštní právní předpis je také ve stávajících ustanoveních § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 
předmětné vyhlášky.   

Akceptováno. 
Obě části byly dány do souladu.  

Kraj Vysočina  zásadní Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 
Návrh vyhlášky v rámci předškolního vzdělávání zavádí a definuje termín „PHmax“ 
– viz § 1d odst. 1: „Hodnota PHmax představuje týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti učitelů mateřské školy k zajištění vzdělávání podle rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání financovaného ze státního 
rozpočtu.“   

S takto definovaným termínem PHmax vyhláška pracuje v dalších ustanoveních 
a v přílohách č. 1 až 3.  

Upozorňujeme, že odlišnou definici termínu PHmax obsahuje 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, konkrétně v § 1 odst. 1:  

„Hodnota PHmax představuje maximální týdenní počet hodin teoretického 
a praktického vyučování v denní formě vzdělávání včetně zkráceného studia podle 
rámcových vzdělávacích programů financovaný ze státního rozpočtu stanovený 
v oborech 

a) základního a středního vzdělávání na jednu třídu v závislosti na průměrném 
počtu žáků ve třídě a 

b) vzdělání konzervatoří na jeden ročník v závislosti na průměrném počtu žáků 
v ročníku.“ 

Neakceptováno. 
Hodnota PHmax definovaná ve vyhlášce se vztahuje na 
pedagogickou práci učitelů v mateřské škole, PHmax 
uvedený v návrhu nařízení vlády definuje tuto hodnotu pro 
pedagogickou práci učitelů základní a střední školy. Provádí 
se jiné zmocnění pro mateřské školy, než je tomu u nařízení 
vlády.  
Pojem PHmax je již v praxi zavedený a pro mateřské školy 
takto přijatelný. 
Pojem pracoviště je nutné zachovat v navrhovaném znění 
z důvodu, aby bylo zahrnuto i „hlavní“ pracoviště školy. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že dva prováděcí právní předpisy ke školskému zákonu 
(nařízení vlády a vyhláška MŠMT) by stejný termín „PHmax“ definovaly odlišným 
způsobem, což je z legislativního hlediska stav přinejmenším nežádoucí.  

Navrhujeme termín PHmax ve vyhlášce nepoužívat a nahradit ho buď slovy 
„maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole“ (viz § 161c 
odst. 2 písm. c) školského zákona) nebo termínem jiným, který nebude 
způsobovat výkladové a aplikační problémy.    

Rovněž nepovažujeme za vhodné přejímat a opisovat v § 1d odst. 2 vyhlášky, co 
se rozumí pojmem „pracoviště“, neboť „další pracoviště“ je definováno v § 161 
odst. 1 písm. a) bod 3. školského zákona, ve znění účinném k 1. 9. 2018.  

Kraj Vysočina  zásadní Připomínka k Čl. I bodu 2: 
Navrhujeme v § 1d odst. 5 za slovo „mateřské“ vložit slovo „školy“.  
Jedná se o doplnění chybějícího slova v textu tohoto odstavce. 

Akceptováno. 
V textu doplněno. 

Kraj Vysočina  zásadní Připomínka k Čl. I bodu 3: 
Předkladatelem je v § 2 odst. 5 navrhováno, aby se snížení počtu dětí ve třídě 
mateřské školy v případě zařazení dětí s podpůrným opatřením neuplatnilo pouze v 
případě, kdy tomu brání plnění povinného předškolního vzdělávání nebo v případě 
změny stupně podpůrného opatření v průběhu školního roku.  
Tuto změnu předkladatel odůvodňuje novelizovaným zněním § 34 odst. 3 školského 
zákona, který nabyde účinnosti k 1. 9. 2018, a který zakládá nárok na přednostní 
přijetí do mateřské školy dětem od 3 let věku, a to do výše povoleného počtu dětí 
uvedeného ve školském rejstříku. Argumentem je, že při zachování stávající právní 
úpravy by se mohlo stát, že by se v důsledku zařazení dětí s právem přednostního 
přijetí počty dětí ve třídě fakticky nesnižovaly. Výjimka z povinného snížení počtu 
dětí ve třídě se má proto vztahovat pouze na děti v posledním ročníku mateřské 
školy, resp. na děti starší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Na ostatní děti 
s právem přednostního přijetí se výjimka již vztahovat nebude.  
Lze důvodně předpokládat, že tato změna může negativně ovlivnit počet dětí 
přijatých do mateřské školy a generovat zvýšené náklady na straně zřizovatelů škol 
(stavební úpravy budov škol, nutnost navýšení počtu tříd apod.).  
Postrádáme podrobnější zdůvodnění navrhované věcné změny právní úpravy v § 2 
odst. 5. Dále zcela absentuje zhodnocení dopadu této změny na rozpočty 
zřizovatelů mateřských škol v RIA. V tomto směru požadujeme důvodovou zprávu a 
Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace doplnit.  
 
 

Neakceptováno. 
Úprava se provádí právě proto, aby se mohlo uplatnit 
ustanovení § 2 odst. 4, podle kterého se snižují počty dětí 
ve třídě v případě přijetí dětí uvedené v § 16 školského 
zákona a dětí od 2 let věku. Pokud by se ustanovení 
nezměnilo, nedocházelo by prakticky k uplatnění § 2 odst. 
4 vůbec. Nemělo by dojít ke zvýšení nákladů pro 
zřizovatele, pouze o nutnost pečlivě zvážit priority 
v sociální oblasti. Snížení počtu dětí souvisí se 
začleňováním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 
které byly implementovány do školského zákona novelou 
č. 82/2015 Sb.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXYJH8C0)



VI. 

23 
 

Kraj Vysočina  standardní Připomínka k Čl. I bodu 4: 
Namísto stávající možnosti omezit či přerušit provoz mateřské školy v červenci až 
srpnu předpokládá návrh vyhlášky nově zavést povinnost omezit nebo přerušit 
provoz v těchto měsících na dobu nejméně 3 týdnů, a to z důvodu zlepšení možnosti 
učitelů čerpat dovolenou.  
Pokud ředitel školy zvolí variantu pouze omezení provozu mateřské školy na dobu 
3 týdnů, domníváme se, že tato doba je nedostatečná k čerpání dovolené pedagogů 
v mateřských školách (s ohledem na § 24 odst. 4 školského zákona se pravidla pro 
organizaci školního roku nepoužijí v případě mateřských škol, tzn. mateřské školy  
bývají v době školních prázdnin v provozu).  
V této souvislosti rovněž poukazujeme na § 5 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., 
kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným 
svazkem obcí. V praxi není výjimkou, že volno k samostudiu pedagogičtí pracovníci 
mateřské školy nečerpají, jelikož přednostně musí vyčerpat dovolenou. Povinnost 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přitom vyplývá z § 24 zákona o 
pedagogických pracovnících. Jedná se o nepoměr vůči pedagogickým pracovníkům 
základních škol. V případě nepřerušení provozu mohou vzniknout problémy i s 
čerpáním dovolené provozních zaměstnanců.  
S ohledem na výše uvedené navrhujeme stanovit v § 3 odst. 1 vyhlášky povinnost 
přerušení provozu mateřské školy, nikoliv variantně omezení nebo přerušení 
provozu. 

Neakceptováno. 
Čerpání dovolené stanovuje ředitel školy a je dané 
zákonem. Čerpání volna na samostudium určuje ředitel 
školy, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast 
pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání. 

Kraj Vysočina  standardní Připomínka k Čl. I bodu 8: 
Znění § 5 odst. 5 po vložení slov „a v případě mateřské školy s internátním provozem 
v době po ukončení celodenního vzdělávání“ je následující:   
„….v případě mateřské školy s internátním provozem v době po ukončení 
celodenního vzdělávání určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy 
nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí….“  
Po ukončení celodenního vzdělávání v internátní mateřské škole neprobíhá 
vzdělávání dětí, ale pouze péče o děti a dohled nad nimi. Výsledný text (viz výše) 
považujeme za stylisticky neobratný a navrhujeme jeho úpravu, popř. navrhujeme 
dohled nad dětmi v mateřské škole s internátním provozem po ukončení 
celodenního vzdělávání upravit v samostatném odstavci. 

Neakceptováno. 
MŠMT trvá na takto upraveném znění ustanovení § 5 odst. 
5. Navržené znění je vyhovující. 

Jihočeský kraj zásadní Při současném stavu vykazování není jednoznačně možné stanovit pro konkrétní 
mateřské školy hodnotu PHmax, neboť nejsou známé jejich provozní doby. Zájmem 
mateřských škol bude ve většině případů poskytovat dětem vzdělávání v souladu s 

Neakceptováno. 
Pro zjištění délky doby provozu mateřské školy budou 
upraveny výkonové výkazy S1-01, kde budou tyto hodnoty 
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ustanovením §1 odst. (3) v největším možném rozsahu, v případě škol s polodenním 
provozem 6,5 hodin denně a s celodenním provozem 12 hodin denně a tomu budou 
postupně přizpůsobovat počet pedagogů s úvazky do výše odpovídajícího PHmax. 
Tyto počty úvazků pak budou podle §1d odst. (1) kryty ze státního rozpočtu.  To 
bude znamenat zvýšené náklady na státní rozpočet.  
Výkaz S1-01 by bylo potřeba ve vazbě na vyhlášku rozšířit o vykazování průměrné 
doby provozu mateřských škol za den 

uvedeny a ze kterých bude MŠMT při rozpisu financování 
vycházet. Prodlužování provozní doby mateřské školy bude 
možné realizovat v odůvodněných případech ve spolupráci 
se zřizovatelem mateřské školy. Vycházet musí 
z odůvodněných potřeb a zájmu s ohledem na to, že 
provoz mateřské školy musí být hospodárný a efektivní. 

Jihočeský kraj standardní Vyhláška nezavádí žádné opravné koeficienty na počet dětí v mateřské škole. V 
důsledku toho může třída s celodenním provozem a minimálním počtem 13 dětí mít 
ze státního rozpočtu kryto větší PHmax než třída s celodenním provozem a 
příkladně dvojnásobným počtem dětí, byť s kratší provozní dobou. 

Neakceptováno. 
MŠMT při rozpisu financí bude zohledňovat naplněnost 
mateřské školy koeficientem. Vyplývá z ustanovení § 161c 
odst. 1 písm. b) školského zákona. 

Jihočeský kraj standardní Členění hodnot PHmax v příloze č. 1 do půlhodinových intervalů je nadbytečně. 
Navrhujeme rozlišení po hodinových intervalech průměrné provozní doby. Počet 
sloupců v příloze č. 2 vyhlášky by se tak snížil na polovinu a také případný počet 
řádků ve výkazu S1-01, pokud by na základě naší závažné připomínky bylo zavedeno 
vykazování průměrné provozní doby, byl přiměřený. 

Neakceptováno. 
Rozdíly by v případě hodinového intervalu byly výrazně 
větší a některé školy by byly zvýhodněny, jiné 
znevýhodněny. Ve výkazu S1-01 bude pouze jedna kolonka 
na vyplnění údaje o průměrné týdenní délce provozní doby 
mateřské školy (nikoli jednotlivých tříd). 

Jihočeský kraj standardní Pokud by bylo zavedeno vykazování průměrné provozní doby, pak v případě 
mateřských škol s více třídami by bylo možné některé třídy mateřské školy, které v 
důsledku spojování tříd na počátku nebo na konci dne mají kratší provozní dobou, 
vykázat podle skutečnosti s touto kratší provozní dobou.  V takovém případě by 
nebylo nutné zavádět nesystémovou úpravu pro stanovení hodnot PHmax, kdy pro 
v tabulce uváděné průměrné provozní doby je výpočet hodnot uskutečňován pro 
provozní doby o hodinu kratší. 

Neakceptováno. 
Vykazování provozní doby mateřské školy je týdenní 
průměr doby provozu jednotlivého pracoviště, nikoli 
provozu jednotlivých tříd. 

Jihočeský kraj standardní Pro řádné posouzení navrhované vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
by byly potřebné znát také prováděcí směrnice, ze kterých by vyplynulo, jakým 
způsobem budou hodnoty PHmax přepočítávány na úvazky pedagogů.  
Při výpočtu počtu úvazků bude potřebné zohlednit případnou sníženou vyučovací 
povinnost vedoucích pracovníků mateřských škol. Příkladně pro mateřskou školu s 
jednou třídou a průměrnou provozní dobou 12 hodin denně je v příloze č. 2 
stanoveno PHmax hodnotou 72,5 hodin týdně. V souvislosti s nařízením vlády č. 
75/2005 Sb. v platném znění je přímá vyučovací povinnost učitele mateřské školy 
31 hodin týdně. Pokud z počtu pedagogů bude 1 úvazek připadat na ředitelku s 
přímou vyučovací povinností 20 hodin týdně, pak pro zajištění zbylých 52,5 hodin 
bude potřeba 52,5/31 = 1,69 úvazku učitelů. Celkem tedy pro mateřskou školu s 
jednou třídou a ředitelkou bude potřeba finančně zabezpečit 2,69 úvazků 

Neakceptováno. 
V souvislosti s novou úpravou Rámcového vzdělávacího 
programu není nutné bezpodmínečné zajištění překrývání 
přímé pedagogické činnosti učitelů v mateřské škole, tudíž 
i rozvržení pracovní doby bude v kompetenci ředitele. 
Hodnota PHmax nesouvisí s délkou úvazků učitelů a 
vedoucích pracovníků, ale nastavuje počet hodin přímé 
pedagogické činnosti, kterou může dostat škola maximálně 
zaplacenou s ohledem na délku provozu mateřské školy.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXYJH8C0)



VI. 

25 
 

pedagogů. V případě, že taková mateřská škola nebude mít ředitelku, pak počet 
úvazků pedagogů je 72,5 / 31 = 2,33 úvazků. Tedy pro stejnou třídu a stejné PHmax 
by bylo potřeba v jednom případě finančně zabezpečit 2,69 úvazku a ve druhém 
případě pouze 2,33 úvazku. 

Jihočeský kraj standardní V § 5 odst. (2) písm. b je nejednoznačně vzhledem k počtu dětí uvedeno „… kde jsou 
přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními …“ . Bylo by vhodné napsat „… 
kde je přítomno alespoň jedno dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními“. Z dosud 
použité formulace „přítomny děti“ by mohlo být vyvozeno, že musí být přítomny 
alespoň dvě děti. 

Neakceptováno. 
Toto ustanovení novela vyhlášky neupravuje. Množné číslo 
je uvedeno právě z důvodu, aby nemusel být snižován 
počet dětí v případě, že je přítomno pouze jedno z dětí dále 
uvedených. 

Jihočeský kraj standardní Závěr 
1. Vyhláška nerozlišuje hodnotou PHmax počet dětí ve třídě a s tím související 
rozdílné náklady na vzdělávání, nevyjímaje zajištění bezpečnosti dětí při pobytu 
mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání 
2. Hodnoty PHmax neodpovídají matematickým výpočtům a nedosahují počtů 
hodin pro v příloze uváděné průměrné doby provozu pracoviště – hodnoty PHmax 
jsou nesystémově kráceny 
3. Výkaz S1-01 by bylo potřeba ve vazbě na vyhlášku rozšířit o vykazování průměrné 
doby provozu mateřských škol za den 
4. Intervaly průměrné doby provozu v příloze vyhlášky by bylo možné rozšířit a 
specifikovat nikoli po půlhodinách, ale po celých hodinách. Bylo by tak možné 
redukovat členění sloupců tabulky podle doby provozu  
5. Doposud není vyhláškou ani prováděcími směrnicemi stanoven dosud 
nejednoznačný přepočet hodnot PHmax na počty úvazků pedagogických pracovníků 

Neakceptováno. 
1. PHmax není hodnota, která vychází z počtu dětí ve třídě 
– souvisí se změnou financování nastaveného novelou 
školského zákona č. 101/2017 Sb. Zajištění bezpečnosti 
dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 
je upraveno v § 5 odst. 2 -4 této vyhlášky. 
2. Výpočet hodnoty PHmax je vysvětlen v odůvodnění a 
kromě délky provozu počítá i s překrýváním přímé 
pedagogické činnosti učitelů. 
3. Pro zjištění délky doby provozu mateřské školy budou 
upraveny výkonové výkazy S1-01, kde budou tyto hodnoty 
uvedeny a ze kterých bude MŠMT při rozpisu financování 
vycházet. 
4. Rozdíly by v případě hodinového intervalu byly výrazně 
větší a některé školy by byly zvýhodněny, jiné 
znevýhodněny. Ve výkazu S1-01 bude pouze jedna kolonka 
na vyplnění údaje o průměrné týdenní délce provozní doby 
mateřské školy (nikoli jednotlivých tříd). 
5. Z počtu hodin přímé pedagogické práce, kterou 
maximálně může škola dostat zaplacenou, si může ředitel 
vypočítat, kolik úvazků potřebuje a kolik může zaplatit. 

Liberecký kraj zásadní Pro kvalifikované posouzení navržených maximálních počtů hodin přímé 
pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu na jednu mateřskou školu 
považujeme za nutné znát celý rámec reformy včetně podmínek pro rozpis počtu 
nepedagogických pracovníků. Například jak budou dofinancováni pedagogové, kteří 
mají nižší přímou vyučovací povinnost (např. ředitel nebo zástupce ředitele). 

Neakceptováno. 
Nastavení hodnot PHmax upravuje novela vyhlášky pouze 
pro učitele mateřské školy. Financování pedagogické 
činnosti nemá souvislost s rozpisem počtu 
nepedagogických pracovníků.  
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Liberecký kraj zásadní Provoz mateřské školy má specifický rámec. Rozsah skutečné otevírací doby se od 
doby provozní liší, a to zejména ve vícetřídní škole a v závislosti na období roku 
(například letní měsíce děti častěji tráví mimo mateřskou školu, zimní měsíce jsou 
doprovázeny větší nemocností dětí). Z návrhu není zřejmé, jakým způsobem bude 
ředitel školy tyto skutečnosti při určování hodnot PHmax zohledňovat a ve svých 
výpočtech kalkulovat?    

Neakceptováno. 
Při vykazování bude mateřská škola uvádět týdenní 
průměrnou týdenní délku provozu v hodinách tedy dobu, 
po kterou má mateřská škola otevřeno bez využití 
možnosti omezení provozu uvedeného v § 3 této vyhlášky. 

Liberecký kraj standardní Navrhujeme sjednotit terminologii použitou v § 1d odst. 2 se školským zákonem. Tj. 
používat termín „odloučené pracoviště“ místo navrhovaného termínu „pracoviště“. 

Neakceptováno. 
Pojem pracoviště je nutné zachovat v navrhovaném znění 
z důvodu, aby bylo zahrnuto i „hlavní“ pracoviště školy. 

ČMKOS zásadní bod 2 novely, nový § 1a 
1.1. Navrhované výše hodnot PHmax jsou naprosto nevyhovující a jejich uplatněním 
by nebylo možno zajistit provoz mateřských škol. V předložené novele není vůbec 
zohledněno snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti vedoucích pracovníků. 
Návrh je proto nutné přehodnotit. Tato připomínka je dokládána řadou konkrétních 
příkladů z praxe, kdy by navrhovaný PHmax znamenal snížení hodin přímé 
pedagogické činnosti. Jako příklady uvádíme: 
 
- „Na MŠ s ředitelkou (3 třídy) by bylo třeba na jeden den 36,65 hodin (6,25 hodin 
(1,00 úvazku) x 5 učitelek + 2,4 h ředitelka + 3 hodiny pro učitelku, která zajišťuje 
třídu, kde působí ředitelka MŠ), tj. 183,5 hodin na týden (PHmax). 
Na MŠ se zástupkyní (3 třídy) by bylo třeba 5 x 6,25 + 4 zástupkyně + 1,5 hodiny pro 
učitelku, která zajišťuje třídu, kde působí zástupkyně ředitelky, tj. 183,5 hodin na 
týden (PHmax). 
Po úpravě: 
PHmax  podle navrhované vyhlášky nastavuje 177,5 hodin na 3 třídy jedné budovy. 
Mateřská škola by tak byla v nevýhodě o 5,5 hodin týdně na jednu budovu. Denně 
bude na provoz chybět 1 hodina na obou budovách.“ 
- „7 tříd – 2 učitelky na třídu, tj. 2 x 6,25 hodin x 7 tříd + 2,5 hodiny na překrývání 
ředitelky. Celkem tedy 90 hodin na den x 5 = 450 hodin na týden. PHmax je v tabulce 
425 hodin na týden. Za týden je tak ztráta proti současnému stavu 25 hodin. 
1 třída – 2 učitelky na třídu, tj. 2 x 6,25 hodin + 2,5 hodiny na překrytí zástupkyně. 
Celkem tedy 15 hodin denně, za týden 75 hodin. PHmax je v tabulce uveden na 
délku provozu 9,5 hodin 57,5 hodin. Za týden je tak opět ztráta proti současnému 
stavu 17,5 hodiny.“ 
- „V rámci novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je PHmax pro 
naši organizaci nastaven na 177,5 hodin na 3 třídy jedné budovy. Při propočítání 

Neakceptováno. 
Ze strany ČMKOS došlo k nepochopení nového přístupu 
k financování, ve kterém se nezohledňuje počet úvazků a 
přímé pedagogické činnosti jednotlivých pedagogů 
(učitelů, ředitelů, dalších vedoucích pracovníků), ale 
potřeba zaplacení takového počtu hodin, které škola 
potřebuje k zajištění provozu. Zároveň je počítáno i 
s překrýváním přímé pedagogické činnosti učitelů. 
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potřebného počtu hodin učitelek na týden jsem zjistila, že v rámci stanoveného 
PHmaxu nám bude částečně chybět finanční pokrytí na překrývání 2,5 hodiny ve 
třídě ředitelky a zástupkyně ředitelky mateřské školy. 
Tato situace může mít velký vliv na případné snižování úvazků učitelek či na 
nedodržení stanoveného překrývání. Z toho vyplynou problémy při samotném 
zajišťování provozu mateřské školy.“ 

ČMKOS zásadní Ve vyhlášce není uvedeno nic o překrývání úvazků učitelek MŠ 2,5 hod. denně. Jde 
o záměr vyplývající z RVP, který není bez problému. Opět citujeme připomínku z 
praxe: 
- „Jsem ředitelkou 4třídní MŠ s přesně desetihodinovou provozní dobou. PHmax je 
v návrhu vyhlášky určen hodnotou 235 hodin/týden. 
Tato hodnota odpovídá přesně současnému plnému úvazku 7 učitelek a 1 ředitelky 
(7 x 31 + 1 x 15). Nezaznamenávám tedy ani náznak snahy tvůrců návrhu o 
kompenzaci „chybějící části úvazku“ ředitelky při docílení minimální hodnoty (2,5 
hodiny) překrývání učitelek!!!!!! 
V současné době doplňuji povinné překrývání ve „své“ kmenové třídě z prostředků 
OON – řešeno DPP. Paní učitelka však současně pracuje v rámci „Šablon“ na pozici 
Školní asistent s úvazkem 0,5. 
Koncem srpna 2018 smlouva za Šablon končí, předpokládám, že nebude obnovena 
ani DPP zajišťující „překrývání“, a to z důvodu finanční nerentability, mladá paní 
učitelka si prostě při tak nízkém úvazku nevydělá. Potřebuji ji pouze na 11,5 hodiny 
týdně (tzn. 0,36 úvazku učitelky). 
Jakým způsobem budu situaci řešit, nevím. 
Pokud bude podmínka 2,5 zachována, je třeba nejen finanční prostředky navýšit, 
ale zamyslet se také nad tím, jak situaci vyřešit prakticky, zejména kde a jak 
kvalifikované síly na velmi krátké úvazky sehnat.“ 

Neakceptováno.  
Překrývání přímé pedagogické činnosti je v hodnotách 
PHmax započítáno a uvedeno v části III Odůvodnění. 

ČMKOS zásadní Z návrhu není zcela zřejmý počet hodin provozu v jednotlivých třídách. Od počtu 

tříd 2 má dojít ke snížení; celkové provozní doby školy nebo odečítat z reálného 

provozu jednotlivých tříd. 

Neakceptováno. 
Vykazovaná hodnota bude pouze průměrná týdenní délka 
provozu mateřské školy, tedy od zahájení provozu do jeho 
ukončení. Provoz jednotlivých tříd se vykazovat nebude, 
proto je od 2. třídy zkrácen provoz o 1 hodinu. 

ČMKOS zásadní Dále je obtížné souhlasit s hodnotami PHmax, pokud zatím nejsou známa všechna 
vstupní data ovlivňující tvorbu rozpočtu: 
• normativ nenárokových složek platu/1 pedagoga 
• opravný koef. zohledňující naplněnost běžných tříd a oddělení 
• opravný koef. zohledňující inkluzi v běžných třídách a odděleních 

Neakceptováno. 
MŠMT bude hodnotu složky platu průměrovat každý rok 
s ohledem na výši danou nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
ve které bude započítán tarifní plat učitelů a ředitelů 
mateřských škol i s nenárokovou složkou platu. Koeficient 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXYJH8C0)



VI. 

28 
 

• Kde budou uvedeny a kdy? 
 
V tom případě nelze jednoznačně určit, zda hodnoty PHmax budou dostatečné. 
Není v některých případech zajištěn dostatečný počet hodin přímé pedagogické 
činnosti učitelů a předpokládá se, že „to v hraničních hodinách provozu nebude 
potřeba“? Nemělo by se naopak předpokládat, že to musí být zajištěno pro všechny 
případy, i když to vždy nebude třeba? 

zohledňující inkluzi zde není, neboť bude nadále 
poskytován nárokovou formou podle stupně přiznaného 
podpůrného opatření na konkrétní dítě. 

ČMKOS zásadní bod 3 novely, § 2 odst. 5 
S původním, ale ani s nově navrhovaným zněním nelze souhlasit. Fakticky je 
ustanovením odst. 5 vylučována aplikace odst. 4. Lze totiž důvodně předpokládat, 
že většina mateřských škol zajišťuje pro některé dítě plnění povinné předškolní 
docházky a že vzhledem k demografickému vývoji a kapacitám škol se ještě několik 
let tato povinnost stane „nepřekročitelnou“ vzhledem k odstavci (4). 

Neakceptováno.  
Navrhovaným opatřením je zmírněna nutnost přijímat 
všechny děti, pro které je nárokové přednostní přijetí. 
Nové ustanovení § 2 odst. 5 počítá pouze se skutečností, 
že mateřská škola může přijmout dítě s povinným 
předškolním vzděláváním, a to nad maximální počet dětí ve 
třídě po snížení v souladu s ustanovením § 2 odst. 4, avšak 
za předpokladu, že počet dětí nepřekročí počty dětí, které 
by jinak mohla mateřská škola přijmout.  

ČMKOS zásadní bod 6 novely, § 3 odst. 2 
V návaznosti na změnu ustanovení § 3 odst. 1 doplnit ustanovení odst. 2 tak, že 
„postupem podle tohoto ustanovení nezaniká povinnost podle odst. 1“. 

Vysvětleno. 
Omezení nebo přerušení provozu podle odst. 2 se výslovně 
uplatňuje v jiném období, než je uvedeno v odst. 1, proto 
není nutné výslovně uvádět, že se povinnost odst. 1 vždy 
uplatní, protože to plyne z povahy věci. 

ČMKOS zásadní bod 7 novely, § 5 odst. 2 písm. b) 
V § 5 odstavci (2) písmene b) nesouhlasíme změnit termín zařazeny na termín 
přítomny. Že k učitelkám ve třídě, v níž je dítě s podpůrným opatřením zařazeno, 
ale zrovna není ten den přítomno, přiřadím „na vycházku“ další děti z jiné třídy (s 
výjimkou až do počtu 28)? V provozu bude ředitel každý den měnit rozvrh práce 
pracovníka, který by jinak zajišťoval podle § 5 odstavce (4) bezpečnost, podle 
přítomnosti dětí? 

Neakceptováno. 
Tímto opatřením nejde o to, aby ředitel školy měnil rozvrh 
práce učitelů, ale aby v případě, kdy nebude nutné snížení 
počtu dětí a zároveň bude chybět učitel (z důvodu účasti 
na DVPP, čerpání dovolené, pracovní neschopnosti apod.), 
nemusel zajišťovat další osobu vykonávající dohled nad 
dětmi v době pobytu mimo místo poskytovaného 
vzdělávání. 

ČMKOS zásadní Důvodová zpráva k § 5 odst. 2 písm. b) 
V poslední větě je na konci zavádějící formulace, že „omezení ustanovení § 5 odst. 
2 písm. b) se nemusí neuplatnit. Správně má zřejmě být „ se nemusí uplatnit“. 

Akceptováno. 
V důvodové zprávě opraveno. 

ČMKOS zásadní Připomínky nad rámec předložené novely vyhlášky 
6.1. - § 2 odst. 2 vyhlášky 
Požadujeme snížit naplňování třídy MŠ jen do počtu 20 dětí. 

Neakceptováno. 
Snížení počtu dětí ve třídě není předmětem novely 
vyhlášky. 
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ČMKOS zásadní Připomínky nad rámec předložené novely vyhlášky 
Stanovit v RVP nebo ve vyhlášce, že překrývání úvazků může zajišťovat pedagogický 
pracovník (aktuálně je tam uvedena učitelka MŠ). V mnoha MŠ by pak mohl 
překrývání zajišťovat i asistent pedagoga, který je rovněž pedagogickým 
pracovníkem. Dosud se taková praxe uplatňovala, úprava RVP PV situace zbytečně 
ztížila. 

Akceptováno jinak. 
Upraveno Opatřením ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy s účinností od 1. 1. 2018.  

MF zásadní K finančnímu dopadu na státní rozpočet 
Bod V. části III. materiálu - Odůvodnění str. 19: 
 

Následující dvě věty „Finančními dopady navrhované právní úpravy lze považovat 
za rozpočtově nenavýšené.“ a „Finanční dopady této navrhované právní úpravy lze 
očekávat vzhledem k tomu, mateřské školy mohou rozšiřovat délku provozu.“ 
nejsou gramaticky správně formulovány. Zároveň nesouhlasíme s konstatováním 
předkladatele, že finanční dopady lze očekávat v souvislosti s možností rozšiřovat 
délku provozu.  
Rozsah provozu mateřské školy (dále jen „MŠ“) je vyhláškou č. 14/2005 Sb. již 
stanoven, konkrétně změnovou vyhláškou č. 43/2006 Sb., a to u celodenního 
provozu od 6,5 h denně, nejdéle však 12h denně. 
Doba provozu (ani počet tříd MŠ) nemá v současné době vliv na výši prostředků ze 
státního rozpočtu, tu ovlivňuje počet dětí v MŠ.  
Otázkou je, zda maximální délka celodenního provozu MŠ (tj. 12h), pokud je dnes 
MŠ využívána, je finančně ze státního rozpočtu zcela zabezpečena. 
Nový způsob financování MŠ ze státního rozpočtu, na základě novely školského 
zákona (zákon č. 101/2017 Sb.), bude založen na počtu hodin přímé pedagogické 
činnosti v MŠ v závislosti na její organizační struktuře (tzv. hodnota PHmax). Tím 
bude nahrazen dosavadní způsob financování podle počtu dětí. 
Stanovení finanční hodnoty PHmax tak, aby byl zmírněn negativní dopad reformy 
financování na školy, bude zároveň znamenat dopad na státní rozpočet.  
Z textu materiálu k vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, předloženého 
MŠMT do MPŘ v listopadu 2017, vyplývá, že předkladatel zná podíl školních družin 
na celkovém odhadovaném finančním dopadu reformy. Požadujeme proto v 
předloženém materiálu rovněž vyčíslit dopad na MŠ, resp. podíl MŠ na celkovém 
odhadovaném dopadu reformy. 
Ve výše uvedeném smyslu požadujeme upravit i body 3.2 a 3.4 RIA. 

Akceptováno. 
Maximální dopad změny financování v MŠ odhadujeme na 
2 294 215 000 Kč, a to jen v případě, že by všechny 
mateřské školy prodloužily provoz na maximum, což je 12 
hodin denně.   
Odůvodnění: MŠMT uvedlo do střednědobého výhledu na 
roky 2019 až 2021 dopad v této výši. 
Tato maximální míra dopadu je však spíše nereálná, neboť 
je předpoklad, že mateřské školy budou prodlužovat 
provoz jen v případě, aby dorovnaly stávající hodinovou 
dotaci vzhledem k současným úvazkům.  
Odhad dopadu za předpokladu, že všechny MŠ prodlouží 
denně provoz o 0,5 h (na max 12h resp. 6,5 h), je 524 647 
000 Kč. Právě prodloužení o 0,5 h délky provozu se jeví jako 
nejpravděpodobnější varianta. 
Odhad dopadu za předpokladu, že všechny MŠ prodlouží 
denně provoz o 1h (na max 12 h resp. 6,5h), je 1 061 742 
000 Kč.  
Odhad dopadu za předpokladu, že všechny celodenní MŠ s 
kratším denním provozem než 10h zvýší denní provoz na 
10h, je 288 585 000 Kč.  
Odhady jsou včetně zákonných odvodů. 
V současné době je celodenní provoz mateřských škol 
z celkového počtu v následující struktuře: 
do 8 h denního provozu 2,3 % MŠ 
do 9 h denního provozu 15,2 % MŠ 
do 10 h denního provozu 65,3 % MŠ 
do 11 h denního provozu 16,4 % MŠ 
do 12 h denního provozu 0,5 % MŠ 
polodenní provoz má 0,18 % MŠ 
internátní provoz má 0,07 % MŠ 
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MF zásadní K finančnímu dopadu na státní rozpočet 
V materiálu postrádáme informaci o způsobu stanovení finančního ohodnocení / 
finanční náročnosti hodiny přímé pedagogické činnosti financované ze státního 
rozpočtu. 

Akceptováno. 
Doplněno do odůvodnění. 
Finanční výše normativu za hodinu přímé pedagogické 
činnosti vychází z ustanovení § 161 školského zákona. 

MF zásadní K finančnímu dopadu na státní rozpočet 
MŠMT u každého druhu provozu navrhuje zajistit jeho rozsah následovně: U 1. třídy 
v celé délce týdenního provozu a pro druhou a každou další třídu MŠ je rozsah 
zkrácen o jednu hodinu denně (viz 1. odstavec na str. 22 části III. Odůvodnění).  
Podle našeho názoru výše uvedené krácení se netýká internátního provozu, což není 
v materiálu jednoznačně uvedeno. 

Akceptováno.  
Vysvětlení doplněno do odůvodnění. Provoz internátní 
mateřské školy nelze zkracovat, protože třída je v provozu 
po celou dobu, která bude vykázána. 

MF zásadní K finančnímu dopadu na státní rozpočet 
U MŠ s internátním provozem se nově navrhuje, aby po ukončení celodenního 
vzdělávání, kdy probíhá pouze péče o děti, mohli tento dohled vykonávat i jiní 
pedagogičtí pracovníci -  vychovatelé. S tímto návrhem zcela souhlasíme.  
Podle navržené přílohy č. 3 je hodnota PHmax pro internátní provoz stanovena v 
celé délce jeho týdenního provozu. 
Avšak z navržené definice hodnoty PHmax, uvedené v § 1d jako týdenní počet hodin 
přímé pedagogické činnosti učitelů MŠ k zajištění vzdělávání podle RVP pro 
předškolní vzdělávání financovaného ze státního rozpočtu, vyplývá, že hrazená 
činnost ze státního rozpočtu se týká pouze učitelů, nikoliv jiných pedagogických 
pracovníků.  
Jakým způsobem by byl financován internátní provoz v případě, že část provozu 
bude zajišťována pouze vychovateli?  
Řešením podle našeho názoru je uvést definici PHmax do souladu s textem 
ustanovení § 161c odst. 2 písm. c) školského zákona. 

Akceptováno. 
Definice PHmax změněna do textu vyhlášky v § 1d. Tím 
budou do definice zařazeni i vychovatelé. 

MF zásadní K finančnímu dopadu na státní rozpočet 
Předkladatel v RIA na str. 25 uvádí, že cílovým stavem úpravy vyhlášky je i 
zohlednění potřeby překrývání pedagogického působení dvou učitelů v MŠ. MŠMT 
se v materiálu více o této skutečnosti nezmiňuje. Bylo by proto vhodné materiál 
doplnit např. o informaci, že překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě 
MŠ stanovuje s účinností od 1. 2. 2017 Rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání v minimálním rozsahu 2,5 hodin denně či v jakém rozsahu je překryv 
zapracován do týdenního počtu hodin hrazeného ze státního rozpočtu v rámci 
jednotlivých druhů provozu. 

Akceptováno. 
Doplněno do RIA. 

MF zásadní K finančnímu dopadu na státní rozpočet Akceptováno. 
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MŠMT v části RIA na str. 24 materiálu konstatuje, že „Vyhláška ovlivní mateřské 
školy pro zajištění správného uplatňování předškolního vzdělávání a …“ Není nám 
zcela jasný smysl této formulace. Zároveň se nedomníváme, že by MŠ předškolní 
vzdělávání dnes správně neuplatňovaly, resp. není zřejmé, na základě čeho MŠMT 
došlo k uvedenému závěru. 

V RIA upraveno takto: Vyhláška ovlivní mateřské školy při 
zajištění nového způsobu financování předškolního 
vzdělávání… 

MF standardní V materiálu postrádáme předkládací zprávu, která má být dle „Obálky pro vládu“ 
součástí předloženého materiálu. Obálka naopak neobsahuje bod o vypořádání 
mezirezortního připomínkového řízení. 

Akceptováno. 
Bude doplněno o předkládací zprávu a uvedeno 
vypořádání meziresortního připomínkového řízení. 

MF standardní V části III. Odůvodnění na str. 18 je chybně uveden § 35 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, ve znění zákona č. 101/2017 Sb. Správně má být § 35 odst. 3. 

Akceptováno. 
V odůvodnění opraveno. 

MF standardní V části II. i V. materiálu je v § 1d odst. 5 před slovem „s internátním provozem“ 
vynecháno slovo „školy“. 

Akceptováno. 
V textu doplněno slovo „školy“. 

MF standardní Čl. I bod 2 - § 1d odst. 2: ze stylistických důvodů doporučujeme nahradit slovo 
„tomtéž“ slovem „témže“ a za slovo „nebo“ vložit slovo „na“. Slova „pozemku a“ 
nahradit slovy „pozemku, jestliže by“ a slovo „by“ za slovem „uspořádání“ vypustit. 

Neakceptováno. 
Formulace vychází z ustanovení § 161 odst. 1 bod 3. 

MF standardní Bod 3 - § 2 odst. 5: v úvodní větě novelizačního bodu nahradit slovo „odst.“ slovem 
„odstavec“, a slova „jeho plnění“ nahradit slovem „tom“. 

Akceptováno částečně. 
Slovo „odst.“ nahrazeno slovem „odstavec. 
Slovo „jeho plnění“ nenahrazeno, neboť by věta postrádala 
logiku. 

MF standardní Bod 9 formulovat takto: „9. V § 6 se na konci slova „finanční prostředky poskytnuté 
ze státního rozpočtu“ nahrazují slovy „peněžní prostředky poskytnuté ze státního 
rozpočtu nebo peněžní prostředky Evropské unie“. Terminologicky je správné 
hovořit o peněžních, nikoli o finančních prostředcích. 

Neakceptováno. 
Pojem „finanční prostředky“ používá školský zákon. 

SMO zásadní Dopad stanovení maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti 
financované ze státního rozpočtu pro větší a velké mateřské školy. 

Svaz měst a obcí České republiky se domnívá, že nový systém financování se 
může některých škol dotknout negativně. Velké a větší školy nebudou moci 
systému PHmax využít tak, jako školy jiné.  
Příkladem tohoto znevýhodnění je, že nebude možné pokrýt plat dvou 
učitelek na třídě, ani snížený úvazek ředitelky a vedoucích učitelek. 
Uvedená skutečnost by si zasloužila další debatu, jejímž výsledkem by bylo 
nalezení přesnějšího a jednoznačného řešení, které by mělo stanovit jasná 
pravidla tak, aby nedocházelo k uvedeným problémům. 
Svaz měst a obcí České republiky tedy navrhuje předložený návrh nařízení 
doplnit tak, aby shora uvedené skutečnosti nezpůsobovaly problémy.  

Vysvětleno: 
Ze strany SMO došlo k nepochopení nového přístupu 
k financování, ve kterém se nezohledňuje počet úvazků a 
přímé pedagogické činnosti jednotlivých pedagogů 
(učitelů, ředitelů, dalších vedoucích pracovníků), ale 
potřeba zaplacení takového počtu hodin, které škola 
potřebuje k zajištění provozu. Zároveň je počítáno i 
s překrýváním přímé pedagogické činnosti učitelů. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXYJH8C0)



VI. 

32 
 

    

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAXYJH8C0)


