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IV. 

 

I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 

Návrh vyhlášky je předložen s ohledem na potřebu uskutečnění vybraných změn 

v podmínkách zájmového vzdělávání, jejichž naplnění vyžaduje úpravu aktuálního právního 

stavu obsaženého ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška o zájmovém vzdělávání“). 

 

Zejména je nutné provést v právní úpravě vybrané změny v souvislosti s novelizací 

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

vzdělávání (dále jen „školský zákon“), zavádějící reformu způsobu veřejného financování 

regionálního školství, mj. ve vztahu ke způsobu veřejného financování školních družin.  

 

1.1 Název 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „návrh změnové vyhlášky“). 

 

1.2 Definice problému 
 

S přijetím novely školského zákona přinášející změny ve veřejném financování školních 

družin je nutné promítnout nový právní stav též ve znění vyhlášky o zájmovém vzdělávání 

úpravou příslušných ustanovení, která současné znění přizpůsobí nové formě financování 

na třídu (oddělení), a umožní tak hladký přechod na nový zákonný režim veřejného 

financování. 

 

Nad tuto změnu vyvolanou změnou zákonné legislativy je vhodné rekapitulovat, že aktuální 

znění vyhlášky o zájmovém vzdělávání obsahuje základní vymezení právního režimu 

uplatňujícího se při činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání (tj. středisek volného 

času, školních družin a školních klubů). 

 

Na jedné straně uvedená právní úprava poskytuje právní základ činnosti těchto školských 

zařízení, na druhé straně však vybrané aspekty jejich činnosti projevující se v každodenní 

praxi (zejména otázky organizace, administrace a praktického způsobu výkonu činnosti) 

a z toho plynoucí právní režim neupravuje, přičemž jiný právní předpis tematicky shodnou 

úpravu neobsahuje. Vybrané aspekty činnosti společné více školským zařízením pro zájmové 

vzdělávání jsou nadto ve vybraných případech normovány asymetricky, tedy pouze ve vztahu 

k některým školským zařízením (např. otázka úpravy počtu účastníků připadajících 

na 1 pedagogického pracovníka obsažená v § 10 odst. 4 vyhlášky o zájmovém vzdělávání 

ve vztahu ke školní družině, avšak nikoliv v jiných ustanoveních předpisu ve vztahu ke 

středisku volného času a školnímu klubu), přičemž tato skutečnost je v daném případě 

v rozporu se stávajícím záměrem, působí interpretační problémy a je překážkou bezrozporné 

aplikace právního předpisu. 
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Nadto znění vyhlášky o zájmovém vzdělávání mj. nereaguje na výkon činnosti školských 

zařízení pro zájmové vzdělávání spočívající v uskutečňování vzdělávacích programů 

navazujících na rámcové vzdělávací programy škol. 

 

Pouze vybrané aspekty úpravy jsou nebo budou obsaženy v jiných právních předpisech, např. 

závazné stanovení délky vzdělávací hodiny v zájmovém vzdělávání, které je 

nepostradatelným výchozím parametrem vyjádření kvantitativního rozsahu poskytnutého 

zájmového vzdělávání a je obsaženo v novele školského zákona provádějící reformu 

financování regionálního školství (zákoně č. 101/2017 Sb., kterým se mění 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) s předpokladem promítnutí 

v novém ustanovení § 111a odst. 1 školského zákona. 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nutné považovat stávající právní úpravu vyhlášky 

o zájmovém vzdělávání za nedostatečně obsahově konzistentní a rozsahově podhodnocenou. 

Tento stav zasahuje do právní jistoty adresátů (školských zařízení pro zájmové vzdělávání i 

účastníků zájmového vzdělávání) a způsobuje nedostatečné vyhovění kritériím bezrozporné, 

efektivní a jednotné aplikace právního předpisu vedoucí k podpoře a zachování plně 

bezproblémového chodu školských zařízení pro zájmové vzdělávání. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Stávající stav plynoucí z vyhlášky o zájmovém vzdělávání 

 

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou stanovena taxativním výčtem (§ 3), přičemž 

vyhláška o zájmovém vzdělávání mezi ně řadí 

a) středisko volného času (dále jen "středisko"), 

b) školní klub (dále jen "klub") a 

c) školní družinu (dále jen "družina"). 

Obsahem právního předpisu je také vymezení vybraných základních parametrů režimu 

uvedených školských zařízení zájmového vzdělávání. 

Středisko 

Ustanovení § 4 stanoví definici základních podmínek výkonu činnosti střediska. Činnost 

střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje 

na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. Podle uvedeného kritéria jsou střediska dělena 

na následující typy:  

a) domy dětí a mládeže, které uskutečňují činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání, 

b) stanice zájmových činností zaměřené na jednu oblast zájmového vzdělávání. 

Dále je středisko oprávněno poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc 

účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením. Svou činnost 

středisko zpravidla vykonává po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní 

vyučování. 

Normy vztahující se k právnímu režimu účastníků jsou uvedeny v § 5. Z hlediska osobního 

rozsahu poskytování zájmového vzdělávání je činnost střediska určena pro děti, žáky, 

studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich 
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trvalého pobytu nebo jiné podmínky. O přijetí účastníka k činnosti střediska ve formě 

(i) pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (§ 2 písm. b)) a (ii) táborové činnosti 

a další činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání (§ 2 písm. c)) se rozhoduje na základě písemné 

přihlášky. 

Ve vztahu k uvedenému je však nutné konstatovat, že stávající znění neupravuje některé 

praktické otázky, zejména organizační členění střediska ani způsob jeho stanovení, a dále, zda 

lze do jedné organizační jednotky střediska zařadit účastníky různých věkových kategorií, 

ani nestanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka, aniž by stanovil 

alespoň zmocnění k jeho stanovení a kritéria, podle kterých má být provedeno. Rovněž nejsou 

stanovena obecná pravidla nekompatibility přijetí účastníků ve vztahu k pravidelné denní 

docházce a pravidelné docházce (aktuálně vynucena reformou financování regionálního 

školství). 

Klub 

Ustanovení § 6 stanoví definici základních podmínek výkonu činnosti klubu. Klub poskytuje 

zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol a vykonává činnost ve dnech 

školního vyučování. Klub může vykonávat činnost i ve dnech, kdy neprobíhá školní 

vyučování, a to včetně školních prázdnin. Činnost klubu se uskutečňuje především formou 

(i) příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tématické rekreační činnosti nespojené 

s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání (§ 2 písm. a)), (ii) pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti 

(§ 2 písm. b)) a (iii) využití otevřené nabídky spontánních činností (§ 2 písm. f)). 

Právní režim účastníků je upraven v § 7. Činnost klubu je určena přednostně pro žáky 

druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia 

nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Účastníkem 

však může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní 

docházce do družiny. O přijetí účastníka k činnosti klubu ve formě (i) pravidelné výchovné, 

vzdělávací a zájmové činnosti (§ 2 písm. b)) a (ii) táborové činnosti a další činnosti spojené 

s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání (§ 2 písm. c)) se rozhoduje na základě písemné přihlášky. 

Ve vztahu k uvedenému je však nutné konstatovat, že stávající znění obdobně jako v případě 

střediska neupravuje vybrané praktické otázky, zejména nestanoví organizační členění klubu 

ani způsob jeho stanovení. 

V rovině organizační není upravena možnost zařadit do jedné organizační jednotky klubu 

účastníky z různých ročníků. Dále stávající znění nestanoví nejvyšší počet účastníků 

na 1 pedagogického pracovníka, aniž by byla stanovena alespoň kritéria, podle kterých mám 

být provedeno. 

Konečně nejsou upravena obecná pravidla nekompatibility přijetí účastníků ve vztahu 

k pravidelné denní docházce a pravidelné docházce (aktuálně vynucena reformou financování 

regionálního školství). 

Družina 

Ustanovení § 8 stanoví definici základních podmínek výkonu činnosti družiny. Družina 

poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol, případně i dětem 

v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné 

nebo více základních škol speciálních. Družina vykonává činnost ve dnech školního 
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vyučování a o školních prázdninách. Přerušit činnost družiny v době školních prázdnin může 

ředitel po projednání se zřizovatelem. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, 

nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. Družina organizuje 

zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost 

družiny se uskutečňuje především formou (i) příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové 

a tématické rekreační činnosti nespojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba 

vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (§ 2 písm. a)), (ii) pravidelné 

výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (§ 2 písm. b)) a (iii) využití otevřené nabídky 

spontánních činností (§ 2 písm. f)). Družina dále umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti 

a přípravu na vyučování. 

Právní režim účastníků je upraven v § 9. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 

prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce lze ale přijímat i děti 

z přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně základní školy speciální, žáky 

druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia 

nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. K pravidelné 

denní docházce nemohou být přijati žáci, kteří jsou přijati k činnosti klubu. Činností 

vykonávaných družinou ve formě (i) příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tématické 

rekreační činnosti nespojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání (§ 2 písm. a)), (ii) táborové činnosti a další 

činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského 

zařízení pro zájmové vzdělávání (§ 2 písm. c)), a (iii) využití otevřené nabídky spontánních 

činností (§ 2 písm. f)) se mohou účastnit i žáci nebo děti, kteří nejsou přijati k pravidelné 

denní docházce do družiny. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě (i) pravidelné 

výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (§ 2 písm. b)) a (ii) táborové činnosti a další činnosti 

spojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení 

pro zájmové vzdělávání (§ 2 písm. c)) se rozhoduje na základě písemné přihlášky; součástí 

přihlášky k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je 

písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu 

účastníka z družiny. 

Organizace činnosti družiny je upravena v § 10. Účastníci pravidelné denní docházky 

do družiny se zařazují do oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. 

Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona (děti, žáci 

a studenti se stanoveným druhem tělesného postižení), je nejvyšší počet účastníků v oddělení 

shodný s nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského 

zákona stanoveným jiným právním předpisem.  

Nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka stanoví ředitel s ohledem na druh 

vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména 

s ohledem na jejich bezpečnost. 

Ve vztahu k uvedenému je však nutné konstatovat, že stávající znění obdobně jako v případě 

střediska a klubu výslovně neupravuje vybrané praktické otázky. Není upravena možnost 

zařazení účastníků různých ročníků do jednoho oddělení družiny. Dále není upraven režim 

zabezpečení možnosti poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné družině po dobu 

přerušení provozu družiny. 

Není stanoven ani nejmenší počet účastníků v jednom oddělení družiny.  

V rovině organizační pak vyhláška o zájmovém vzdělávání neupravuje provozní dobu 

družiny. Nevěnuje se ani otázce ochrany zdraví účastníků při akcích konaných mimo místo, 
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kde se uskutečňuje vzdělávání. Podrobněji se nevěnuje otázce režimu při odchodu dětí z 

družiny. 

Vyhláška o zájmovém vzdělávání neupravuje ani počty hodin přímé výchovné práce hrazené 

ze státního rozpočtu, jejichž stanovení je vyžadováno reformou financování regionálního 

školství. 

Konečně není upravena obecná kompatibilita přijetí účastníků ve vztahu k pravidelné denní 

docházce a pravidelné docházce (aktuálně rovněž vynucena reformou financování 

regionálního školství). 

Vybrané související právní vztahy 

Vyhláška o zájmovém vzdělávání v § 2 vyjmenovává široký demonstrativní výčet forem 

zájmového vzdělávání, mezi které řadí 

(i) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost nespojenou 

s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání, 

(ii) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost, 

(iii) táborovou činnost a další činnost spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba 

vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, 

(iv) osvětovou činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky 

a studenty, popřípadě i další osoby, činnost vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovu 

k dobrovolnictví, 

(v) individuální práci, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů 

a (vi) využití otevřené nabídky spontánních činností. 

Za formu zájmového vzdělávání však za stávajícího stavu úpravy nejsou výslovně uznány 

vzdělávací programy navazující na rámcové vzdělávací programy škol. 

 

1.4. Identifikace dotčených skupin 
 

Hlavní dotčené skupiny: 

 právnické osoby vykonávající činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání, 

 pedagogičtí pracovníci ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, 

 účastníci zájmového vzdělávání, 

 zákonní zástupci účastníků. 

 

Návrh změnové vyhlášky ovlivní vybrané aspekty podmínek činnosti školských zařízení pro 

zájmové vzdělávání. Proto jsou dalšími dotčenými institucemi (orgány): 

 Česká školní inspekce. 

 

 

1.5. Popis cílového stavu 
 

a) Doplnění vyhlášky o zájmovém vzdělávání, u příslušných školských zařízení zájmového 

vzdělávání způsobem, při kterém bude v důvodných případech 
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aa) zajištěna obsahová shodnost úpravy základních právních institutů a vztahů, zejména 

s ohledem na 

1. stanovení nejvyššího počtu účastníků na 1 pedagogického pracovníka, 

2. výslovnou možnost konat činnost v době školních prázdnin a 

3. stanovení režimu při vzdělávání a akcích konaných mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, 

 

a zároveň 

ab) doplněna ta specifická právní úprava režimu vybraných školských zařízení 

pro zájmové vzdělávání, která je odůvodněná a účelná, zejména 

1. v případě středisek o způsob určení organizačního členění střediska a možnost 

zahrnutí účastníků různých věkových kategorií do 1 organizační jednotky, 

2. v případě klubů o způsob určení organizačního členění klubu a možnost 

zahrnutí účastníků z různých ročníků do 1 organizační jednotky a 

3. v případě družin s přihlédnutím k provedení změny financování těchto 

školských zařízení na financování na oddělení o úpravu vybraných otázek 

organizace činnosti (zejména nejmenší počet účastníků v oddělení a stanovení 

maximálního počtu hodin přímé výchovné práce financovaného ze státního 

rozpočtu v závislosti na počtu oddělení v příloze vyhlášky o zájmovém 

vzdělávání), a dále o možnost vyjednání zájmového vzdělávání v jiné školní 

družině a další změny organizace činnosti krom těch souvisejících se změnou 

financování (zejména možnost zahrnutí účastníků z různých ročníků 

do 1 oddělení). 

 

b) Další věcná doplnění vyhlášky o zájmovém vzdělávání, z hlediska účelné úpravy 

souvisejících právních vztahů, a to zejména z hlediska 

1. doplnění činností zájmového vzdělávání o poskytování vzdělávacích programů 

navazujících na rámcové vzdělávací programy škol a 

2. zavedení dělení zájmového vzdělávání na (i) pravidelnou denní docházku, 

(ii) pravidelnou docházku a (iii) nepravidelnou a příležitostnou docházku 

za současného doplnění definice jednotlivých forem. 

 

c) Terminologická zpřesnění umožňující lepší orientaci v normativním textu, zejména 

1. užití kritéria „formy“ zájmového vzdělávání na dělení zájmového vzdělávání 

podle (i) pravidelné denní docházky, (ii) pravidelné docházky 

a (iii) nepravidelné a příležitostné docházky, 

2. označení obsahu dosavadního dělení dle „forem“ jako dělení dle „činností“ 

zájmového vzdělávání a  

3. označení dělení školských zařízení (středisek, klubů, družin) jako dělení 

dle „typů“. 

 

d) Cílem návrhu je zavedení odlišného systému financování pedagogické práce ve školních 

družinách. Pro školní družinu se návrhem změnové vyhlášky stanovuje maximální rozsah 

přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Tento maximální rozsah je stanoven 

pro školní družiny v podobě týdenního maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti 

v závislosti na organizační struktuře školní družiny, tj. v závislosti na počtu oddělení školní 

družiny. Zprostředkovaným cílem je dosažení transparentnější a výkladově bezrozpornější 

právní úpravy, která zajistí bezproblémový výkon zájmového vzdělávání. 
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1.6 Zhodnocení rizika 
 

Identifikovaná rizika: 

 

1.) Nedoplnění  

1. jednotné úpravy vybraných právních institutů a vztahů vztahujících se k činnosti 

školských zařízení v odůvodněných případech, 

2. specifické úpravy vybraných právních institutů a vztahů vztahujících se k činnosti 

jednotlivých školských zařízení v odůvodněných případech, 

3. úpravy vybraných souvisejících právních institutů a vztahů v odůvodněných případech 

a 

4. vybraných terminologických zpřesnění umožňujících lepší orientaci v normativním 

textu. 

 

2.) Nedostatečné zajištění transparentnosti a výkladové bezrozpornosti normativního textu 

mající za následek nežádoucí způsoby aplikace právního předpisu. 

 

3.) Neuvedení právního režimu družin do bezvýjimečného souladu s legislativním záměrem 

souvisejícím se změnou způsobu veřejného financování družin na financování na oddělení 

a ohrožení uskutečnění efektivního vynaložení finančních prostředků vyhrazených pro nový 

způsob veřejného financování. 

 

V případě, že by nedošlo k provedení navrhovaných změn právní úpravy, došlo by k ohrožení 

vymahatelnosti úpravy vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, z hlediska 

provedení novelizace příslušných ustanovení této vyhlášky vztahujících se ke školským 

zařízením pro zájmové vzdělávání. 

 

Tímto by nebylo naplněno zákonné zmocnění školského zákona umožňující provést změnu 

financování. 

 

Dále by nedošlo k očekávanému zvýšení dostupnosti školních družin a tím by bylo ohroženo 

lepší slaďování pracovního a rodinného života a podpora rodin s dětmi. 

 

Nedošlo by ke snížení rizika v souvislosti s akcemi konanými mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání. 

 

2. Návrh variant řešení 
 

Varianty legislativního řešení jsou popsány podle hlavních oblastí změn právní úpravy 

s ohledem na její cíle. 

 

 

 Zajištění obsahové shodnosti úpravy základních právních institutů a vztahů 

 

Varianta nulová 

Zachování stávající úpravy, tedy následujícího existujícího stavu. 
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Stanovení nejvyššího počtu účastníků na 1 pedagogického pracovníka zůstane zachováno 

pouze ve vztahu k činnosti družiny, kde tento počet stanoví ředitel s ohledem na druh 

vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména 

s ohledem na jejich bezpečnost (§ 10 odst. 4). Úprava střediska a klubu tento vztah obsahovat 

nebude. 

 

Možnost konat činnost v době školních prázdnin zůstane výslovně zachována ve vztahu 

ke klubu (§ 6 odst. 2) a družině (§ 8 odst. 2). Úprava střediska tento vztah obsahovat nebude.  

 

Režim při vzdělávání a akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

nebude ve vztahu ke školským zařízením pro zájmové vzdělávání upraven. 

 

 

Varianta 1 

Přijetí shodné úpravy ve vztahu ke všem opatřením uvedeným v nulové variantě. 

 

Nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka stanoví ředitel s ohledem na druh 

vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména 

s ohledem na jejich bezpečnost, vedle družiny i u střediska a klubu. 

 

Možnost konat činnost v době školních prázdnin bude vedle klubu a družiny výslovně 

upravena i ve vztahu ke středisku. 

 

Režim při vzdělávání a akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

bude upraven tak, že právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení bude zajišťovat 

bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v těchto případech vždy nejméně jedním 

pedagogickým pracovníkem, příp. dalšími zaměstnanci. 

 

 

 Doplnění specifické právní úpravy režimu středisek 

 

Varianta nulová 

Zachování stávající úpravy, tedy následujícího existujícího stavu. 

 

U středisek nebude upraven způsob určení organizačního členění střediska a možnost 

zahrnutí účastníků různých věkových kategorií do 1 organizační jednotky. 

 

 

Varianta 1 

Přijetí specifické úpravy ve vztahu ke všem opatřením uvedeným v nulové variantě. 

 

Organizační členění střediska stanoví ředitel školského zařízení vnitřním předpisem. 

 

Do 1 organizační jednotky střediska bude možné zahrnout účastníky různých věkových 

kategorií. 

 

 

 Doplnění specifické právní úpravy režimu klubů 
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Varianta nulová 

Zachování stávající úpravy, tedy následujícího existujícího stavu. 

 

U klubů nebude upraven způsob určení organizačního členění klubu a možnost zahrnutí 

účastníků z různých ročníků do 1 organizační jednotky. 

 

 

Varianta 1 

Přijetí specifické úpravy ve vztahu ke všem opatřením uvedeným v nulové variantě. 

 

Organizační členění klubu stanoví ředitel školského zařízení vnitřním předpisem. 

 

Do 1 organizační jednotky klubu bude možné zahrnout účastníky z různých ročníků. 

 

 

 Doplnění specifické právní úpravy režimu družin 

 

Varianta nulová 

Zachování stávající úpravy, tedy následujícího existujícího stavu. 

 

U družin nebudou upraveny vybrané otázky organizace činnosti (zejména nejmenší počet 

účastníků v oddělení a stanovení maximálního počtu hodin přímé výchovné práce 

financovaného ze státního rozpočtu v závislosti na počtu oddělení v příloze vyhlášky 

o zájmovém vzdělávání), možnost vyjednání zájmového vzdělávání v jiné školní družině 

a další změny organizace činnosti krom těch souvisejících se změnou financování (zejména 

možnost zahrnutí účastníků z různých ročníků do 1 oddělení). 

 

 

Varianta 1 

Přijetí specifické úpravy ve vztahu ke všem opatřením uvedeným v nulové variantě. 

 

Nejmenší počet účastníků v oddělení bude stanoven na 20, s výjimkou družin v obci 

se základní školou s třídami pouze 1. stupně, kde ve škole tvořené 1 třídou musí být nejméně 

7 účastníků v 1 oddělení, ve škole tvořené 2 třídami nejméně 15 účastníků v 1 oddělení 

a ve škole tvořené 3 třídami pak nejméně 18 účastníků v 1 oddělení. 

Maximální počty hodin přímé výchovné práce financované ze státního rozpočtu 

v závislosti na počtu oddělení stanoví příloha vyhlášky o zájmovém vzdělávání. 

 

Budou stanoveny i další změny organizace činnosti krom těch souvisejících se změnou 

financování:  
 

Možnost poskytování zájmového vzdělávání v jiné školní družině bude moci ředitel 

ve spolupráci se zřizovatelem projednat s řediteli jiných družin v místě, kde je více družin, 

po dobu přerušení provozu, převedším v době školních prázdnin. Ředitel zveřejní na vhodném 

veřejně přístupném místě informaci o přerušení provozu družiny a popřípadě také informaci 

o možnosti a podmínkách zajištění vzdělávání v jiné družině. 

 

Do jednoho oddělení družiny bude možné zařadit účastníky z různých ročníků. 
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 Související věcná doplnění 

 

Varianta nulová 

Zachování stávající úpravy, tedy následujícího existujícího stavu. 

 

Ve výčtu činností (forem) zájmového vzdělávání nebude uvedeno poskytování 

vzdělávacích programů navazujících na rámcové vzdělávací programy škol. 

 

Dělení zájmového vzdělávání na (i) pravidelnou denní docházku, (ii) pravidelnou 

docházku a (iii) nepravidelnou a příležitostnou docházku, vč. definic jednotlivých položek, 

nebude ve vyhlášce o zájmovém vzdělávání zakotveno. 

 

 

Varianta 1 

Přijetí shodné úpravy ve vztahu ke všem opatřením uvedeným v nulové variantě. 

 

Poskytování vzdělávacích programů navazujících na rámcové vzdělávací programy škol 

bude doplněno mezi činnosti (aktuálně formy) zájmového vzdělávání. 

 

Zájmové vzdělávání bude děleno na (i) pravidelnou denní docházku, (ii) pravidelnou 

docházku a (iii) nepravidelnou a příležitostnou docházku. Současně budou doplněny 

definice položek výčtu, a sice: 

 

Pravidelnou denní docházkou se bude rozumět přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 

čtyři dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců. 

 

Pravidelnou docházkou se bude rozumět přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu 

nejméně jedenkrát za dva týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, které není 

pravidelnou denní docházkou. 

 

Nepravidelnou a příležitostnou docházkou se bude rozumět přihlášení k zájmovému 

vzdělávání v jiném rozsahu, než je uvedeno u definic pravidelné denní docházky a pravidelné 

docházky. 

 

 Terminologická zpřesnění umožňující lepší orientaci v normativním textu 

 

Varianta nulová 

Zachování stávající úpravy, tedy následujícího existujícího stavu. 

 

Kritérium „formy“ zůstane zachováno pro stávající dělení na  

 

(i) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost nespojenou 

s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání, 

(ii) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost,  

(iii) táborovou činnost a další činnost spojenou s pobytem, mimo místo, kde právnická osoba 

vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, 

(iv) osvětovou činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky 
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a studenty, popřípadě i další osoby, činnost vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovu 

k dobrovolnictví,  

v) individuální práci, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů a 

vi) využití otevřené nabídky spontánních činností, 

 

a nebude užito pro nové dělení na (i) pravidelnou denní docházku, (ii) pravidelnou docházku 

a (iii) nepravidelnou a příležitostnou docházku. 

 

Dělení školských zařízení nebude výslovně pojmenováno jako dělení dle „typů“. 

 

 

Varianta 1 

Přijetí úpravy ve vztahu ke všem opatřením uvedeným v nulové variantě. 

 

Dělení dle „forem“ bude užito na dělení na (i) pravidelnou denní docházku, 

(ii) pravidelnou docházku a (iii) nepravidelnou a příležitostnou docházku. 
 

Dosavadní dělení dle forem bude označeno jako dělení dle „činností“. 

 

Školská zařízení (střediska, kluby, družiny) budou ve stávajících kategoriích dělena 

s použitím terminologického vyjádření „typ“. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
  

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

V případě realizace varianty 1 v rámci hlavních oblastí změn právní úpravy nastíněných 

v bodu 2. Návrh variant řešení jsou předpokládány následující pozitivní dopady: 

V obecné rovině je přínosem zejména lepší naplnění cíle vyhlášky o zájmovém vzdělávání, 

tedy poskytnutí dostatečné právní regulace a právní opory pro každodenní činnost školských 

zařízení pro zájmové vzdělávání za současného respektování reality jejich každodenní 

nastolené praxe. Vzhledem k této skutečnosti lze očekávat motivační účinky jak ve vztahu 

ke zlepšení kvality výkonu činnosti stávajících školských zařízení pro zájmové vzdělávání, 

tak při zvýšení úrovně právní jistoty a tedy i důvěry v regulaci zajištěnou právní úpravou jako 

takovou též ve vztahu ke vzniku nových zařízení pro zájmové vzdělávání. 

Ve svých odvozených důsledcích je důvodné očekávat, že vytvoření ucelenější, 

bezrozpornější a podrobnější právní úpravy povede podle předpokladů ke zkvalitnění 

a rozšíření prostoru zájmové činnosti, která působí jako záruka naplnění volného času 

jednotlivců způsobem vedoucím k rozvoji individuálních osobních schopností a dovedností 

a zároveň je nástrojem umocnění společenské sounáležitosti.  

Jako další očekávaný odvozený přínos lze v konečném důsledku identifikovat přispění 

k účinnějšímu naplnění účelu zájmového vzdělávání, tj. expanzi osobního i společenského 

uvědomění.  

V konečných důsledcích je tedy přínosem navrhovaných úprav legislativy zájmového 

vzdělávání též zvýšená podpora praxe působící preventivně z hlediska páchání trestné 

činnosti, či jiné činnosti, která v rozporu s právem vyvolává ztrátové následky, předpokládaný 

zvýšený rozsah motivace k získání dalších, zejména odborných dovedností účastníků 
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a odvozeně tedy i příp. budoucí zvýšený objem kvalifikovaných pracovníků pohybujících 

se na trhu práce a další související důsledky s celospolečenským významem. 

Nepředpokládáme zvýšené administrativní náklady pro školní družiny. Statistické výkazy se 

prakticky nemění, přidal se pouze jediný údaj a to týdenní rozsah provozu školní družiny. V případě, 

že školskému zařízení nebude dostačovat vyhláškou schválený maximální počet provozních 

hodin, může zřizovatel navýšený provoz dofinancovat, čímž by došlo k pravděpodobnému 

částečnému přenosu úhrady nákladů na činnost družiny na zřizovatele. 

Stejně jako v současné době je zájmové vzdělávání poskytováno zpravidla za úplatu, kterou 

hradí zákonní zástupci účastníků nebo zletilí účastníci. 

 

3.2 Přínosy 
 

Předpokládanými konkrétními přínosy provedení vybraných změn vyhlášky o zájmovém 

vzdělávání, jsou zejména následující skutečnosti: 

 

 Stanovením nejvyššího počtu účastníků na 1 pedagogického pracovníka u všech 

školských zařízení zájmového vzdělávání dojde k individuální korekci osobního rozsahu 

povinnosti pedagogického pracovníka a zkvalitnění jím poskytovaného odborného vedení. 

 

 Výslovným stanovením možnosti konat činnost v době školních prázdnin u všech 

školských zařízení zájmového vzdělávání dojde k výslovnému zakotvení nejširšího 

časového rozsahu výkonu zájmové činnosti a budoucímu předpokládanému zvýšení 

celkového ročního objemu poskytnutého zájmového vzdělávání. 

 

 Stanovením režimu při vzdělávání a akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, bude dosaženo vyššího zákonného minima z hlediska bezpečnosti účastníků 

zájmového vzdělávání. 

 

 Doplněním další úpravy režimu školských zařízení oproti shodné úpravě obsažené 

v předchozích bodech, tedy specifické právní úpravy režimu vybraných školských 

zařízení zájmového vzdělávání, dojde k výslovnému zakotvení minimálního standardu 

práv a povinností vyplývajících pro tato zařízení 

 z jejich každodenní praxe a 

 v případě družin též ze stanovení nového způsobu jejich veřejného financování. 

 

 Začleněním vzdělávacích programů navazujících na rámcové vzdělávací programy 
škol do výčtu činností (forem) zájmového vzdělávání lze očekávat přínos v podobě 

motivace školských zařízení pro zájmové vzdělávání postupovat v souladu s tímto 

rozšířením právní úpravy, tedy rozšířit celkový okruh nabízených zájmových činností 

o další činnosti vykonávané v rámci těchto rámcových vzdělávacích programů. 

 

 Zavedením dělení zájmového vzdělávání na (i) pravidelnou denní docházku, 

(ii) pravidelnou docházku a (iii) nepravidelnou a příležitostnou docházku za současného 

doplnění definice jednotlivých forem dojde ke zpřesnění a zefektivnění kategorizace 

poskytovaných činností (forem) zájmového vzdělávání a souvisejícímu zlepšení 

administrativních podmínek, rovněž se vztahem k provedení reformy financování 

regionálního školství. 
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 Zavedením terminologických zpřesnění dojde k zajištění snadnější orientace 

v systematice vyhlášky o zájmovém vzdělávání a přispění k lepší seznatelnosti skutečného 

legislativního záměru a následnému jednání v souladu s ním. 

 

3.3 Finanční náklady 
 

Finanční náklady byly vyčísleny již v rámci Hodnocení dopadů regulace (RIA) zpracovaného 

k novele školského zákona, kterou se provádí reforma financování regionálního školství 

(zákonu č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

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

předpisů). 

 

Na základě aktualizovaného propočtu Sekce ekonomické Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) k verzi pro Legislativní radu vlády by při průměrném platu 

vychovatelů v družině ve výši 26 971 Kč (údaj za rok 2017) došlo za stavu využití 

maximálních kapacit úvazků financovaných ze státního rozpočtu ke vzniku minimálních 

nákladů ve výši 815 mil. Kč. Propočet byl poskytnut Sekcí ekonomickou MŠMT. Při výpočtu 

se vycházelo z průměrného platu vychovatelů školních družin, počtu oddělení školních družin 

a týdenní doby provozu školních družin. Náklady se mohou měnit v souvislosti s možným 

zvyšováním tarifních platů pedagogických pracovníků. 

 

4. Návrh řešení  
 

Základem pro stanovení variant a výběr té nejvhodnější je zhodnocení, jakým způsobem 

konkrétní varianta vede k naplnění cílů výše definovaných. Zvolená varianta by měla vést k: 

 

- zajištění obsahové shodnosti úpravy základních právních institutů a vztahů u všech 

školských zařízení zájmového vzdělávání, 

- doplnění té specifické právní úpravy režimu vybraných školských zařízení zájmového 

vzdělávání, která je odůvodněná a účelná, 

- doplnění účelné věcné úpravy souvisejících právních vztahů, 

- terminologickému zpřesnění umožňujícímu lepší orientaci v normativním textu a  

- transparentnější a výkladově bezrozpornější právní úpravě, která zajistí bezproblémový 

výkon zájmového vzdělávání. 

 

 

K naplnění těchto cílů byla u každého z tematických okruhů variantního řešení uvedených 

v bodu 2 „Návrh variant řešení“ vybrána varianta 1, tedy provedení všech příslušných změn. 

 

Ve vztahu k zajištění obsahové shodnosti úpravy základních právních institutů a vztahů 

byla vybrána varianta 2, tedy stanovení nejvyššího počtu účastníků na 1 pedagogického 

pracovníka, výslovné stanovení možnosti konat činnost v době školních prázdnin a stanovení 

režimu při vzdělávání a akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání. 

Stanovení počtu žáků na 1 pedagogického pracovníka je účelově žádoucí, neboť nelze spatřit 

důvod nestanovení této základní podmínky efektivního poskytování zájmového vzdělávání 

pedagogickým pracovníkem u všech školských zařízení. Výslovné stanovení možnosti konat 

činnost v době školních prázdnin naplňuje skutečný obsah legislativního záměru a vylučuje 

užití právního výkladu a contrario, který by ve vztahu k úpravě režimu vybraných školských 
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zařízení postrádající tuto normu možnost konat činnost po období školních prázdnin 

vylučoval. Stanovení režimu při vzdělávání a akcích konaných mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, je zajištěním nezbytné míry konkretizace režimu činnosti školských 

zařízení s přihlédnutím k povaze účastníků této činnosti (z velké části děti, žáci, studenti), jež 

vyžaduje zvýšenou míru právní regulace a ochrany. 

 

Ze všech uvedených důvodů nebylo shledáno vhodným provedení nulové varianty. 

 

Ve vztahu k doplnění specifické právní úpravy režimu středisek byla vybrána varianta 1, 

tedy úprava způsobu určení organizačního členění střediska a možnost zahrnutí účastníků 

různých věkových kategorií do 1 organizační jednotky. Úprava způsobu organizačního 

členění střediska určující, že ředitel školy jako pověřená osoba (podle § 111a odst. 2 

školského zákona ve znění novely) toto provede ve vydaném vnitřním předpisu, se považuje 

za vhodnou konkretizaci úpravy těchto právních poměrů. Výslovná možnost zahrnout 

účastníky různých věkových kategorií do jedné organizační jednotky se považuje 

za umožnění úkonu organizace vzdělávání, který neohrozí kvalitu vzdělávání a je nezbytný 

k reálně efektivnímu uspořádání a poskytování zájmového vzdělávání. 

 

Ze všech uvedených důvodů nebylo shledáno vhodným provedení nulové varianty. 

 

Ve vztahu k doplnění specifické právní úpravy režimu klubů byla vybrána varianta 1, tedy 

úprava způsobu určení organizačního členění klubu a možnost zahrnutí účastníků z různých 

ročníků do 1 organizační jednotky. Úprava způsobu organizačního členění klubu určující, že 

ředitel školy jako pověřená osoba (podle § 111a odst. 2 školského zákona ve znění novely) 

toto provede ve vydaném vnitřním předpisu, se obdobně jako v případě střediska považuje 

za vhodnou konkretizaci úpravy těchto právních poměrů. Výslovná možnost zahrnout 

účastníky z různých ročníků do jedné organizační jednotky se považuje za úkon organizace 

vzdělávání, který neohrozí kvalitu vzdělávání a je nezbytný k reálně efektivnímu uspořádání 

a poskytování zájmového vzdělávání. 

 

Ze všech uvedených důvodů nebylo shledáno vhodným provedení nulové varianty. 

 

Ve vztahu k doplnění specifické právní úpravy režimu družin byla vybrána varianta 1, 

tedy úprava vybraných otázek organizace činnosti (zejména nejmenšího počtu účastníků 

v oddělení a stanovení maximálního počtu hodin přímé výchovné práce financovaného 

ze státního rozpočtu v závislosti na počtu oddělení v příloze vyhlášky o zájmovém 

vzdělávání), možnost vyjednání zájmového vzdělávání v jiné školní družině a další změny 

organizace činnosti krom těch souvisejících se změnou financování. Stanovení nejmenšího 

počtu účastníků v oddělení bylo shledáno jako součást základního rámcového požadavku 

upravujícího výkon činnosti družiny, který se mj. dotýká změny způsobu financování 

(financování na oddělení). Stanovení maximálního počtu hodin přímé výchovné práce 

financovaného ze státního rozpočtu v závislosti na počtu oddělení v příloze vyhlášky 

o zájmovém vzdělávání je přímým naplněním požadavku na zefektivnění způsobu 

financování družin, a to při zohlednění obecných praktických poznatků z výkonu jejich 

každodenní činnosti. Výslovná úprava možnosti vyjednání zájmového vzdělání za 

stanovených podmínek v jiné školní družině reaguje na požadavek plynoucí ze stávající praxe 

výkonu činnosti družin a jako taková je shledána za nezbytnou k zajištění efektivního průběhu 

jimi poskytovaného zájmového vzdělávání. Dále se výslovná možnost zařadit účastníky z 

různých ročníků do jednoho oddělení družiny považuje za umožnění úkonu organizace 
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vzdělávání, který neohrozí kvalitu vzdělávání a je nezbytný k reálně efektivnímu uspořádání a 

poskytování zájmového vzdělávání. Vybrané další změny v organizaci družin jsou zajištěním 

nezbytné míry konkretizace režimu činnosti družin. 

 

Ze všech uvedených důvodů nebylo shledáno vhodným provedení nulové varianty. 

 

Ve vztahu k doplnění účelné věcné úpravy souvisejících právních vztahů byla vybrána 

varianta 1, tedy doplnění programů navazujících na rámcové vzdělávací programy škol 

do výčtu činností zájmového vzdělávání a zavedení dodatečného dělení zájmového 

vzdělávání. Doplnění rámcových vzdělávacích programů mezi činnosti zájmového vzdělávání 

je dodatečným zohledněním praktické existence těchto programů a poptávky po nich již 

za stávajícího právního stavu. Zavedení dodatečného dělení zájmového vzdělávání 

(na (i) pravidelnou denní docházku, (ii) pravidelnou docházku a (iii) nepravidelnou docházku) 

a stanovení definic položek výčtu je účelné z hlediska zlepšení systematizace poskytnutého 

zájmového vzdělávání s ohledem na časové souvislosti jeho průběhu (zejména periodicitu) 

a odpovídající dopad na podrobnější specifikaci nabídky zájmového vzdělávání i přesnější 

administraci, rovněž se vztahem k provedení reformy financování regionálního školství. 

 

Ze všech uvedených důvodů nebylo shledáno vhodným provedení nulové varianty. 

 

Ve vztahu k terminologickému zpřesnění umožňujícímu lepší orientaci v normativním 

textu byla vybrána varianta 1, tedy užití kritéria „formy“ zájmového vzdělávání na dělení 

zájmového vzdělávání podle (i) pravidelné denní docházky, (ii) pravidelné docházky 

a (iii) nepravidelné a příležitostné docházky, označení obsahu dosavadního dělení dle „forem“ 

jako dělení dle „činností“ zájmového vzdělávání a označení dělení školských zařízení 

(středisek, klubů, družin) jako dělení do „typů“. Užití kritéria „formy“ namísto současného 

výčtu uvedeného v § 2, jenž reálně obsahuje dělení dle „činností“, na nově doplňovaný výčet 

((i) pravidelná denní docházka, (ii) pravidelná docházka a (iii) nepravidelná a příležitostná 

docházka), je považováno za vhodnější s ohledem na povahu nového výčtu, který reálně 

stanoví způsob (formu), v jaké jsou původní činnosti zájmového vzdělávání uvedené 

ve stávajícím znění § 2 vykonávány; původní výčet bude přitom ve vyhlášce o zájmovém 

vzdělávání označen jako dělení dle „činností“, což přispěje k lepší orientaci adresáta právní 

normy. Označení dělení školských zařízení dle „typů“ je odrazem terminologie zavedené v § 

121 odst. 1 školského zákona a jako takové má povahu odpovídajícího legislativně-

technického zpřesnění. 

 

Navrhovaná úprava předpokládá pozitivní sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopady 

na specifické skupiny obyvatel v souvislosti se zkvalitněním podmínek pro zájmové 

vzdělávání. Navrhovaná úprava výrazně napomůže rozšíření provozu především školních 

družin a tím zvýší i jejich dostupnost. Tímto dojde k lepšímu sladění pracovního a rodinného 

života a podpoře rodin s dětmi, především díky nabídce volnočasových aktivit pro děti 

a mládež v odpoledních hodinách, v době školních prázdnin, případně i víkendových akcí. 

Jedná se o pravidelné i příležitostné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti; táborovou 

činnost; individuální práci, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků 

a studentů; činnosti vedoucí k prevenci rizikového chování a jednorázové i spontánní činnosti 

s dětmi a mládeží. 

 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad na podnikatelské prostředí České republiky. 
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Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad na národnostní menšiny 

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. Novela vyhlášky byla konzultována s koordinátorkou genderové 

rovnosti na MŠMT. 

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů.  

 

Návrh nebude mít dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Návrh nebude mít dopad na životní prostředí. 

 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

 

Ze všech uvedených důvodů nebylo shledáno vhodným provedení nulové varianty. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Odpovědnost za implementaci vybrané varianty řešení bude nést MŠMT. Implementace bude 

zajištěna v součinnosti s Českou školní inspekcí. 

 

Spolupráci s dalšími dotčenými resorty a subjekty bude zajišťovat MŠMT formou pracovních 

skupin nebo poradních orgánů. 

 

Probíhají školení odpovědných pracovníků krajských úřadů k implementaci reformy 

financování regionálního školství.  

 

Zásadní implementace prováděcího předpisu nastane po 1. 9. 2018, a zejména po 1. 1. 2019, 

kdy nabude účinnosti novela školského zákona, zákon č. 101/2017 Sb. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace  
 

Přezkum účinnosti regulace bude proveden především prostřednictvím České školní inspekce. 

 

Mezi základní indikátory budou stanoveny: 

 

 počty jednotlivých typů školských zařízení pro zájmové vzdělávání,  

 počty zapsaných účastníků v jednotlivých typech školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání, 

 sumarizované výstupy o hodnocení České školní inspekce. 

 

S ohledem ke skutečnosti, že se jedná o reformu financování celého regionálního školství, 

bude přezkum prováděn průběžně a současně společně s přezkumem účinnosti ostatních 

souvisejících legislativních opatření, nejdříve však po 1. 1. 2019. 
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7. Konzultace a zdroje dat 
 

7.1 Konzultace: 
 

Konzultace probíhaly od května 2016.  

 

Návrh byl v průběhu přípravy konzultován s odborem legislativy MŠMT, odbornými 

asociacemi (Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže, Asociací vychovatelů školských 

zařízení a Asociací ředitelů základních škol) a s Radou pro zájmové vzdělávání, poradním 

orgánem náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže. Na základě provedených konzultací 

asociace souhlasily s návrhem novely vyhlášky. Novela vyhlášky byla rovněž konzultována s 

koordinátorkou genderové rovnosti na MŠMT. Návrh byl shledán bezproblémový ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. 

 

 

7.2 Zdroje dat:  
 

Při zpracování návrhu změnové vyhlášky vycházel předkladatel zejména z vlastních dat i 

podnětů a informací předaných externími subjekty. Základními dokumenty, z nichž návrh 

vychází, byly tyto zdroje: 

 

 vyhláška o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vyhlášky č. 

279/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., 

 novela školského zákona zavádějící reformu financování regionálního školství 

(zákon č. 101/2017, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

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

předpisů), 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 školské ročenky a školské statistiky zprostředkované Odborem školské statistiky, 

analýz a informační strategie MŠMT. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Mgr. Matěj Zýka 

tel: +420 234 815 225 

e-mail: matej.zyka@msmt.cz  
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II. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK (CIA) 

1. Přiměřenost 

Předmětem nové úpravy je široký a vnitřně členitý okruh vztahů souvisejících s úpravou 

poskytování zájmového vzdělávání školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání, vybranými 

otázkami jejich fungování a organizace. Jedná se o oblast potenciálně zasahující do činnosti 

všech školských zařízení pro zájmové vzdělávání, přičemž aplikace právních předpisů zde 

zásadním způsobem předurčuje kvalitu zájmového vzdělávání jak obecně, tak ve vztahu 

k podpoře kvality zájmového vzdělávání dostupného jednotlivci. Z tohoto pohledu 

se poměrně širší rozsah navrhované úpravy jeví jako zcela přiměřený. Návrh však nestaví 

systém zájmového vzdělávání na zcela nových základech. Vychází z již zažité praxe 

školských zařízení a počítá v přiměřené míře s kontinuitou stávající úpravy. Nově se zavádí 

toliko vybrané aspekty, což lze vzhledem k míře zachování stávající úpravy považovat 

za přiměřené. 

2. Efektivita 

Závaznost úpravy organizace zájmového vzdělávání a organizace školských zařízení 

zájmového vzdělávání je hlavním předpokladem efektivního zavádění regulace i jejího 

následného prosazování. Česká školní inspekce disponuje kapacitami k plošné kontrole 

a vynucování dodržování regulace. 

3. Odpovědnost, opravné prostředky a kontrolní mechanismy 

Ve vztahu k příjemcům zájmového vzdělávání je osobou odpovědnou za naplňování jejich 

vzdělávacích potřeb vždy právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání. Jde o subjekty podléhající evidenci v rejstříku škol a školských zařízení 

a kontrolovatelné Českou školní inspekcí. Pokud školské zařízení pro zájmové vzdělávání 

rozhoduje ve správním řízení, podléhá druhoinstanční pravomoci krajského úřadu. Již na úrovni 

zákona se tudíž počítá se třemi zřetelnými liniemi odpovědnosti 

- Z hlediska faktického poskytování zájmového vzdělávání účastníkovi: 

Účastník – Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – ČŠI v rámci inspekční činnosti. 

- Z hlediska správního rozhodování 

Účastník – Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – Krajský úřad. 

- Z hlediska finančního zajištění: 

Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – Krajský úřad – MŠMT. 

Za činnost školy a školského zařízení zásadně odpovídá ředitel. Ředitel také 

podle § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona rozhoduje o všech záležitostech týkajících se 

poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak. Připouští-li zákon 

subdelegaci rozhodování (ani ne tak ve smyslu správního rozhodování, které je řediteli 

vyhrazeno, ale pokud jde třeba o faktické úkony) ředitelem podřízené osobě (zástupci), lze 

ve školském zákoně (s přihlédnutím k pracovněprávním předpisům a případně k obecné 

úpravě odpovědnosti podle občanského zákoníku) vysledovat odpovědnostní linii směrem 

k řediteli. 
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4. Poptávková stránka 

Návrh týkající se vybraných změn v legislativě zájmového vzdělávání vstupuje do oblasti, kde 

již podle dosavadní úpravy na „poptávkové stránce“ stojí školská zařízení pro zájmové 

vzdělávání (v řádech tisíců). 

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání budou i v novém systému zastávat obdobnou pozici 

jako dosud, zpřehlední se však jejich praxe – přispějí k tomu jak vybrané změny týkající 

se organizace, činnosti a administrativních povinností jednotlivých školských zařízení 

pro zájmové vzdělávání (středisek, klubů, družin), tak změny vztahující se ke společným 

otázkám poskytování zájmového vzdělávání. 

5. Nabídková stránka 

Na „nabídkové straně“ jsou účastníci zájmového vzdělávání, tedy jednotlivci s relativně 

slabým postavením, u nichž povaha věci nepřipouští situaci, kdy by se tisíce účastníků 

zájmového vzdělávání mohly vůči tisícům školských zařízení pro zájmové vzdělávání účinně 

formovat do zájmových uskupení. Návrh v tomto směru nezavádí nic nového. 

6. Transparence a otevřená data 

Transparenci systému zájmového vzdělávání zvýší celkové zpřesnění právních norem, které je 

smyslem navržených úprav. 

O otevřenosti dat však v zásadě nemá smysl uvažovat, neboť školská zařízení zájmového 

vzdělávání zde převážně nakládají s citlivými údaji chráněnými zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Shrnutí 

Změny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

nejsou spojeny s novými korupčními riziky. 

 

III. SOULAD S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM, PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE, 

MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A ZÁKONEM, K JEHOŽ 

PROVEDENÍ JE VYHLÁŠKA VYDÁNA 

1. Soulad s ústavním pořádkem České republiky 

Návrh se dotýká následujícího ustanovení Ústavy: 

1.1 Čl. 79 odst. 3 Ústavy 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „návrh změnové vyhlášky“), vychází ze zmocnění uvedeného 

v § 29 odst. 2, § 111a odst. 3 (účinnost od 1. 9. 2018), § 112, § 121 odst. 1, § 123 odst. 5 

a § 161c odst. 2 písm. c) (účinnost od 1. 9. 2018) školského zákona. Zmocnění stanovuje 

povinnost ministerstva upravit vyhláškou konkrétní oblasti v systému zájmového vzdělávání. 
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2. Soulad s právem Evropské unie 

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání 

vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU 

plně respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace 

vzdělávacích systémů. 

Na předložený návrh se v širších souvislostech vztahuje: 

 

 Listina základních práv EU (2012/C 326/02). 

 

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše máme za to, že návrh je plně slučitelný s právem 

Evropské unie. 

 

3. Soulad s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Návrh změnové vyhlášky plně respektuje povinnost chránit právo každého na vzdělání 

a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání, která je zakotvena v řadě dokumentů 

mezinárodního práva i práva Evropské unie, například 

- čl. 2 dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 

zvlášť ve spojení s čl. 14 Úmluvy zakazujícím diskriminaci, 

- čl. 13 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 

- Úmluvě o právech dítěte, která v čl. 28 zaručuje každému dítěti právo na vzdělání a v čl. 2 

odst. 1 zakazuje jakoukoliv diskriminaci při realizaci tohoto práva, 

- Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, 

- čl. 14 Charty základních práv Evropské unie. 

 

4. Soulad navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně 

souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh změnové vyhlášky provádí § 29 odst. 2, § 111a odst. 3 (účinnost od 1. 9. 2018), § 112, 

§ 121 odst. 1, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) školského zákona.  

 

Podle § 29 odst. 2 školského zákona ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních a při činnostech s ním souvisejících. 

 

Podle § 111a odst. 3 školského zákona ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 

nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků v oddělení školní družiny. 

 

Podle § 112 školského zákona ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 

podrobnější podmínky a náležitosti přijímání do zájmového vzdělávání, jejich obsahu, 

rozsahu, organizace, hodnocení a ukončování, podmínky a stanoví organizaci zájmového 

vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a podmínky organizace 

a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. 
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Podle § 121 odst. 1 stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem typy školských 

zařízení a podrobnosti o obsahu a rozsahu jejich činnosti, organizaci a podmínkách provozu, 

kritéria pro zařazování nebo umisťování dětí, žáků a studentů, popřípadě dalších uživatelů 

služeb, nebo ukončení umístění, o podmínkách, za nichž lze školské služby poskytovat 

veřejnosti, a o podmínkách úhrady za školské služby a o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních.  

 

Podle § 123 odst. 5 stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem podmínky, splatnost 

úplaty, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a nejvyšší možnou úplatu 

vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání upravené tímto zákonem a jednotlivé druhy 

školských služeb ve školských zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí. 

 

Podle § 161c odst. 2 písm. c) stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem maximální 

počty hodin přímé pedagogické činnosti ve školní družině zřizované krajem, obcí nebo 

svazkem obcí v závislosti na jejich organizační struktuře. 

 

 

Novelizovaná vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

provádí celé zmocnění a je s ním v souladu. Návrh změnové vyhlášky provádí změnu či 

doplnění úpravy podle vybraných částí zmocnění a je s nimi v dotčeném rozsahu rovněž 

v souladu. 
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