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VI. 

 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh novely vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 7. listopadu 2017, s termínem dodání stanovisek do 

29. listopadu 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 
Resort Připomínka Vyřízení 
MF Zásadní 

 

1. K části IV. materiálu RIA bodu 3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

MŠMT konstatuje, že náklady související s návrhem vyhlášky se týkají realizace a 

administrace spojené s přijetím výslovné nové úpravy postupů, které nejsou v 

současném znění vyhlášky zakotveny.  

Dále je uvedeno, že může dojít zejména ke vzniku dodatečných administrativních 

nákladů provozu družin. Tento text není zcela provázán na text části 3.3 Finanční 

náklady, který hovoří o vzniku dodatečných nákladů při využití maximálních kapacit 

úvazků financovaných ze státního rozpočtu, resp. o modelu provozních hodin školních 

družin.  

Požadujeme jednoznačně uvést, o jaké náklady v souvislosti s přijetím návrhu 

vyhlášky se bude jednat a zároveň body 3.1 a 3.3 v tomto smyslu sjednotit. 

 

 

Akceptováno.  

 

Text upraven. 

 

Aktuálně nepředpokládáme zvýšené administrativní 

náklady pro školní družiny. Statistické výkazy se 

prakticky nemění, přidal se pouze jediný údaj a to 

týdenní rozsah provozu školní družiny. 
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MŠMT současně uvádí, že úhrada nákladů na činnost družiny nebude, z důvodu stanovení 

maximálního počtu hodin přímé pedagogické práce financované ze státního rozpočtu, 

pravděpodobně zcela zabezpečena ze státního rozpočtu a dofinancování nákladů se bude 

týkat zejména zřizovatelů družin. Do materiálu požadujeme doplnit informaci, kterého 

dalšího subjektu by se spolufinancování mohlo také týkat (předpokládáme, že rodičů).  

 

2. K finančnímu dopadu návrhu vyhlášky na státní rozpočet 

V části IV. materiálu RIA bodu 3.3 Finanční náklady je upravována výše finančních 

nákladů vyčíslených v rámci RIA k novele školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.). Je 

uváděna úspora cca 268 mil. Kč ročně. Požadujeme upřesnit k jakému údaji se tato 

úspora vztahuje. Pokud k navýšení původního odhadu dopadu reformy, pak se v žádném 

případě nejedná o úsporu. 

Současně z uvedeného textu vyplývá, že MŠMT zná podíl školních družin na celkovém 

odhadovaném finančním dopadu reformy financování RgŠ ÚSC, proto požadujeme 

tento údaj do materiálu uvést. 

 

3. Z předloženého návrhu novely vyhlášky vyplývá, že kromě finančních nákladů 

plynoucích ze změny financování pedagogické práce ve školních družinách mohou 

vzniknout i další náklady (např. v souvislosti s přípravou na změnu financování či 

případné náklady související se stanovením nejvyššího počtu účastníků na 1 

pedagogického pracovníka střediska volného času a školního klubu). Pokud nelze tyto 

náklady oddělit, je třeba tuto skutečnost v materiálu jednoznačně uvést. 

 

4. Upozorňujeme, že vyjádření „byl přijat snížený model provozních hodin školních družin 

s ohledem na státní rozpočet“ může být chápáno negativně, např. jako opatření vedoucí ke 

snížení kvality školních družin. Toto opatření je proto nezbytné podrobně vysvětlit. 

 

 

5. V materiálu postrádáme informaci o způsobu stanovení finančního ohodnocení / 

finanční náročnosti hodiny přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu. 

 

 

 

Akceptováno.  

 

Text upraven. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

Byly doplněny aktualizované údaje a způsob 

výpočtu. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

Viz bod 1. Uvedené typy nákladů nevzniknou. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

Došlo k úpravě RIA v souvislosti s vypořádáním 

ad 2. 

 

Akceptováno částečně. 
 

Platy pedagogických pracovníků jsou stanovovány 

podle zákoníku práce na základě nejnáročnější práce 
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6. MŠMT v předkládací zprávě konstatuje, že pro střediska a školní kluby byly stanoveny 

minimální personální standardy pro zajištění vzdělávání a činnost těchto školských 

zařízení. Není zřejmé, kde byly standardy zveřejněny, jakým právním předpisem byly 

stanoveny.  

 

 

 

7. K účinnosti novely vyhlášky 

V materiálu chybí datum účinnosti vyhlášky, ani z odůvodnění jej nelze dovodit. 

Požadujeme proto tuto informaci (do důvodové zprávy) doplnit. 

 

vykonávané dle katalogu prací a dle započtené praxe 

a jsou složeny z platového tarifu, nárokové 

a nenárokové složky platu, s tím, že v materiálu byl 

doplněn údaj o průměrné mzdě pedagogických 

pracovníků ve školní družině po zvýšení platu 

v roce 2017. 

 

Akceptováno. 

 

Minimální personální standardy jsou součástí 

v současné době novelizované vyhlášky č. 

492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Akceptováno. 

 

MF Úvod 

Upozorňujeme, že vláda svým usnesením č. 532/2016 schválila návrh novely školského zákona 

zavádějící reformu financování RgŠ ÚSC, ale o výši dopadu na státní rozpočet, resp. o 

částečném zmírnění, či eliminaci negativního dopadu reformy na školy a školská zařízení 

nebylo zatím rozhodnuto. 

Při přípravě novely školského zákona bylo ze strany MŠMT konstatováno, že „Finanční 

vyčíslení nákladů spojených s implementací navržených řešení lze s ohledem na jejich 

identifikaci odhadnout jen velmi rámcově. Náklady spojené s reformou financování RgŠ by 

vyplynuly z případného rozhodnutí vlády tyto negativní dopady na jednotlivé školy a školská 

zařízení RgŠ ÚSC částečně zmírnit, popřípadě zcela eliminovat.“ Uváděný předběžný odhad 

dopadu v rozmezí 2,5 až 5 mld. Kč vycházel z reálných dat v letech 2014 a 2015.  

Od té doby došlo k výraznému navýšení platových tarifů (o 6 % a o 15 %), objemu prostředků 

na osobní ohodnocení a navýšení a rozšíření specializačních příplatků. Zároveň není dořešeno, 

do jaké míry bude eliminován dopad na jednotlivé školy, zda zcela nebo jen částečně. Vláda o 

Vysvětleno. 

 

S ohledem na skutečnost, že reforma financování 

má dopad na širokou škálu škol a školských 

zařízení, nemůže novela vyhlášky řešit komplexní 

finanční dopady.  
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míře dopadu nerozhodla a nikde není uvedeno, zda MŠMT vládu o vyjádření požádá, či zda 

rozhodne samo (popřípadě zda již rozhodlo). 

MF proto požaduje stanovení míry dopadu na jednotlivé školy a školská zařízení RgŠ 

ÚSC a aktualizovat celkový odhadovaný dopad reformy na státní rozpočet z roku 2016. 

 

MF K Čl. I. bod 2: Ze systematického hlediska bychom považovali za vhodnější vyčlenit vymezení 

pojmů (tj. obsah § 2 odst. 3) do samostatného ustanovení, a to jako § 1a.  

 

 

Současně upozorňujeme, že poznámky pod čarou se obvykle nepřečíslovávají. 

Vysvětleno. 

Byla zvolena legislativní technika odpovídající 

stávající struktuře právního předpisu. 

 

Akceptováno. 

MF K Čl. I. bod 13: Doporučujeme nahradit slovo "slova "odst. 1"" textem "text "odst. 1"" (viz čl. 

57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády). 
Akceptováno. 

MMR K úvodní větě 

Do úvodní věty doporučujeme v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády uvést 

novely zmocňovacích ustanovení školského zákona (např. § 29 odst. 2 byl novelizován 

zákonem č.  472/2011 Sb., § 111a byl do zákona vložen novelou provedenou zákonem 

č.  101/2017 Sb. apod.). 

Akceptováno. 

 

Doplněno. 

MMR K čl. I bodu 1 

Tento bod doporučujeme vypustit. Vzhledem k tomu, že navrhovaná nová zákonná zmocnění 

jsou uvedena už v úvodní větě návrhu vyhlášky, považujeme tento novelizační bod za 

nadbytečný. 

Neakceptováno. 

 

Byla zvolena přehlednější legislativní technika. 

MMR K čl. I bodu 2 

1. Nadpis pod § 2 doporučujeme uvést tučně. 

 

2. Text týkající se poznámek pod čarou v závěru bodu doporučujeme upravit takto: 

„Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, dosavadní poznámka pod čarou č. 2 se označuje jako 

poznámka pod čarou č. 1, a to včetně odkazu na poznámku čarou.“. 

 

Akceptováno. 

 

Neakceptováno. 

 

Upraveno jinak. 

MMR K čl. I bodu 3 

Bod doporučujeme uvést v tomto znění: 

3. Pod označení § 3 se vkládá nadpis „Typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání“. 

Akceptováno. 

MMR K čl. I bodům 9-11 Neakceptováno. 
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S ohledem na počet navrhovaných změn doporučujeme zvážit novelizaci celého § 5 

najednou. 

Rozdílná povaha prováděných změn, tedy i 

novelizačních bodů. Viz odůvodnění. 

MMR K čl. I bodům 14-18 

S ohledem na počet navrhovaných změn doporučujeme zvážit novelizaci celého § 7 

najednou. 

Neakceptováno. 

 

Rozdílná povaha prováděných změn, tedy i 

novelizačních bodů. Viz odůvodnění. 

MMR K čl. I bodům 19-21 

S ohledem na počet navrhovaných změn doporučujeme zvážit novelizaci celého § 8 

najednou. 

Neakceptováno. 

 

Rozdílná povaha prováděných změn, tedy i 

novelizačních bodů. Viz odůvodnění. 

MMR K čl. I bodům 22-26 

S ohledem na počet navrhovaných změn doporučujeme zvážit novelizaci celého § 9 

najednou. 

Neakceptováno. 

 

Rozdílná povaha prováděných změn, tedy i 

novelizačních bodů. Viz odůvodnění. 

MMR K čl. I bodům 27-29 

S ohledem na počet navrhovaných změn doporučujeme zvážit novelizaci celého § 10 

najednou. Dále upozorňujeme na to, znovelizovaný § 10 by měl velký počet odstavců a 

doporučujeme jej proto rozdělit do více odstavců. 

Neakceptováno. 

 

Rozdílná povaha prováděných změn, tedy i 

novelizačních bodů. Viz odůvodnění. 

MMR K čl. I bodu 31 

Doporučujeme slova „slova „odst. 1““ nahradit slovy „text „odst. 1““. 
Akceptováno. 

MMR K čl. II  

Doporučujeme slovo „Účinnost“ uvést tučně a dále doplnit ustanovení o nabytí účinnosti 

konkrétněji (čl. 53 Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 

MPO K nadpisu vyhlášky: Doporučujeme slova „ze dne…2018,“ nepsat tučně (viz čl. 32 odst. 1 

písm. b) Legislativních pravidel vlády). 
Akceptováno. 

MPO K Čl. I, bodu 2, poslední věta: Doporučujeme poslední větu vypustit z důvodu, že se poznámky 

pod čarou nepřečíslovávají z důvodu právní jistoty.  
Akceptováno. 

 

MPO K Čl. I, bodu 19, první větě: Doporučujeme nahradit slovo „převedším“ slovem „především“, 

neboť se jedná o zjevný překlep.  
Akceptováno. 

 

Upraveno. 

MPO K Čl. I, bodu 29, první větě: Doporučujeme nahradit slova „č. 2“ slovy „č. 3“ a v poslední 

větě nahradit slovo „2)“ slovem „3“. Číslo poznámky má bezprostředně navazovat na číslo, 
Akceptováno. 
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které je u dosavadních poznámek pod čarou nejvyšší (viz čl. 47 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády). 

Ve vztahu k první části připomínky upraveno 

v bodě 10. 

MPO K Čl. II: Ani v návrhu novely vyhlášky ani v odůvodnění k Čl. II není uvedeno datum 

účinnosti. Doporučujeme doplnit konkrétní datum účinnosti (viz čl. 53 odst. 1 Legislativních 

pravedel vlády). 

Akceptováno. 

 

MPSV Zásadní 

 

K bodu 29 - § 10 odst. 11  

V navrhovaném znění § 10 odst. 11 se uvádí: 

„(11) Pokud zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne účastníka družiny do 

konce provozní doby družiny, pedagogický pracovník zákonného zástupce nebo jím pověřenou 

osobu telefonicky kontaktuje. V dalším se postupuje podle zákona upravujícího sociálně-

právní ochranu dětí.“. 

 

Citované ustanovení § 10 odst. 11 navrhujeme takto: 

„(11) V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte (účastníka) z družiny do konce provozní doby, 

školské zařízení (pedagogický pracovník) bude postupovat následujícím způsobem: 

- Školské zařízení (pedagogický pracovník) telefonicky kontaktuje zákonného zástupce 

nebo jím pověřenou osobu, a to v případě potřeby i opakovaně. Pokud se podaří zákonného 

zástupce nebo jím pověřenou osobu kontaktovat, domluví pedagogický pracovník čas a místo 

předání dítěte s tím, že podle vzájemné dohody je možné dítě odevzdat i jiné osobě než osobě, 

která byla zákonným zástupcem k vyzvednutí dítěte z družiny pověřena v písemné přihlášce k 

účasti v družině, a případně též na jiném místě než v družině. Se zákonným zástupcem je možné 

rovněž dohodnout, že dítě může odejít z družiny samo, je-li to přiměřené jeho věku a pokud to 

nevylučuje jeho aktuální zdravotní a psychický stav. O telefonické domluvě se zákonným 

zástupcem nebo jinou pověřenou osobou ohledně vyzvednutí dítěte sepíše pedagogický 

pracovník záznam. 

- V případě, že se družině (pedagogickému pracovníkovi) opakovaně nepodaří 

telefonicky kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, anebo že zákonný 

zástupce nebo jím pověřená osoba při telefonickém kontaktu sdělí, že zákonný zástupce ani jím 

pověřená osoba nemůže dítě v přiměřené době z družiny vyzvednout, kontaktuje pedagogický 

pracovník za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu, v jehož obvodu 

 

 

Akceptováno. 

 

Vysvětleno. 

 

Ustanovení vypuštěno. 
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se školské zařízení (družina) nachází. O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí 

pedagogický pracovník záznam.“. 

 

To znamená, že odkaz na postup podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, uvedený v § 10 

odst. 11 návrhu, požadujeme pro nadbytečnost vypustit a stanovit, že družina (pedagogický 

pracovník) dále kontaktuje nejbližší obecní úřad jako orgán sociálně-právní ochrany dětí za 

předpokladu, že se nepodaří zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu opakovaně 

telefonicky kontaktovat nebo se nepodaří se zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou 

domluvit možnost předání dítěte v přiměřené době po skončení provozní doby školní družiny. 

 

Odůvodnění:  

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví 

školským zařízením, tj. i družině, povinnost oznámit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností (dále jen „OÚORP“), jako orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se jedná o dítě uvedené v § 6, na které se zaměřuje péče 

orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Příslušný k přijetí oznámení školského zařízení je 

OÚORP, v jehož obvodu je dítě hlášeno k trvalému pobytu. Zároveň je v § 15 odst. 1 zákona 

č. 359/1999 Sb. uložena povinnost obecnímu úřadu zajistit neodkladnou péči dítěti, které se 

ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich 

hospitalizace. Příslušný k zajištění neodkladné péče o dítě je obecní úřad, v jehož obvodu se 

dítě nachází, přičemž podle zákona dá obecní úřad při zajištění péče o dítě zpravidla přednost 

příbuznému dítěte. 

V případě nevyzvednutí dítěte z družiny, kdy se nepodaří zákonné zástupce nebo jiné pověřené 

osoby kontaktovat nebo s nimi domluvit další postup, je nezbytné kontaktovat na prvním místě 

zástupce nejbližšího obecního úřadu, v jehož obvodu se nachází sídlo školní družiny, s žádostí 

o zajištění neodkladné péče o dítě, o které se nemůže postarat zákonný zástupce ani jiná jím 

pověřená osoba, a to v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. V závislosti 

na okolnostech konkrétního případu přijme samotný obecní úřad vhodná opatření k zajištění 

neodkladné péče o dítě (zejména prostřednictvím příbuzného dítěte, osoby blízké nebo jiné 

způsobilé osoby), anebo se obecní úřad obrátí na nejbližší OÚORP (nejedná-li se o totožný 

úřad) s žádostí o přijetí dalších opatření k zajištění péče o dítě nebo jeho ochrany (zajištění 

pobytové služby dítěti nebo zajištění náhradní péče o dítě na základě předběžného opatření 

soudu). 
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Splnění oznamovací povinnosti družiny jako školského zařízení vůči OÚORP podle § 10 odst. 

4 zákona č. 359/1999 Sb. by mělo následovat pouze v případě, že družina vyhodnotí 

nevyzvednutí dítěte z družiny jako podezření na závažné nebo opakované porušení povinnosti 

rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (pěstoun, poručník, jiná pečující osoba) 

při zajišťování péče o dítě, jeho výchovy a ochrany podle § 6 písm. a) bod 2 nebo § 6 písm. b) 

zákona č. 359/1999 Sb. Oznamovací povinnost vůči OÚORP, jako příslušnému orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, nemusí naopak družina splnit v situaci, kdy zákonnému zástupci 

nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte zabrání ve vyzvednutí dítěte z družiny objektivní 

okolnosti, jako je např. hospitalizace rodiče, neodkladné pracovní povinnosti, dopravní 

překážky bránící ve včasném dojezdu do družiny apod. V takových situacích, není-li možné 

dítě ze školní družiny nikomu předat ani není možné ho propustit z družiny bez doprovodu, 

postačí vyrozumět nejbližší obecní úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., který 

posoudí možnosti dalšího postupu. Vzhledem k tomu je nezbytné, aby družina měla k dispozici 

telefonický kontakt na pověřeného zástupce nejbližšího obecního úřadu, na kterého se bude 

možné obrátit v případě potřeby i v mimopracovní době. 

Vzhledem k výše uvedené úpravě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je 

třeba upravit také navrhované znění odůvodnění k novelizačnímu bodu 29. To znamená, 

zejména vypustit z odůvodnění odkaz na § 7 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

(zvláštní část odůvodnění str. 11), neboť tato úprava se na situace nevyzvednutí dítěte z družiny 

nevztahuje, protože družina jako školské zařízení, má povinnost vyrozumět o situaci dítěte 

obecní úřad, nepodaří-li se věc vyřešit vzájemnou dohodou se zákonným zástupcem nebo jím 

pověřenou osobou, případně také OÚORP, je-li možné chování rodičů nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte hodnotit jako závažné a zaviněné porušení jejich povinností 

při péči o dítě a jeho ochraně. 

MPSV K jednotlivým ustanovením čl. I 

K bodu 16 - § 7 odst. 4 

Podle navrhovaného znění je činnost klubu, vykonávaná formou pravidelné docházky, 

výhradně určena pro uchazeče, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce do střediska, pokud 

činnost klubu a střediska vykonává stejná právnická osoba.  

Tímto se má podle odůvodnění zamezit dvojímu financování téže činnosti. Nicméně vzhledem 

k tomu, že pravidelnou docházkou se podle navrhovaného znění  vyhlášky rozumí docházka 

jedenkrát za dva týdny po dobu nejméně jednoho pololetí školního vyučování, nejedná-li se o 

Neakceptováno. 

 

Stávající návrh právní úpravy zamezuje duplicitám 

stejného typu docházky u dvou školských zařízení 

zřízených stejnou právnickou osobou. 

Uvedená úprava tak v této souvislosti stanoví 

legislativní minimum ve vztahu k zamezení dvojího 

financování v situacích, kdy je v praxi možné 

případný výskyt duplicity očekávat. 
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pravidelnou denní docházku, může dítě podle našeho názoru docházet jak na pravidelnou 

docházku do klubu, tak se účastnit pravidelné docházky do střediska, aniž by se jednalo o 

duplicitu služeb. 

MPSV K jednotlivým ustanovením čl. I 

K bodu 27 - § 10 odst. 3 a odst. 4 

Podle navrhovaného znění je nově stanoven nejnižší možný počet účastníků v oddělení školní 

družiny (dále jen „družiny“), jejíž činnost vykonává stejná právnická osoba jako činnost 

základní školy s třídami pouze prvního stupně. Z navrhovaného znění ani jeho zdůvodnění není 

zřejmé, z čeho vychází stanovený počet účastníků a zda byla pro tento účel provedena analýza 

aktuální situace naplněnosti oddělení školních družin.  

Podle našeho názoru může být toto opatření problematické v případě, že nedojde k naplnění 

minimální kapacity oddělení. Rodiče a děti tak přijdou o možnost družinu využívat, což má 

negativní dopad jak na rodiče, kterým se tak výrazně ztíží možnost slaďovat svůj pracovní život 

s péčí o děti mladšího školního věku, tak na samotné děti, které přijdou o možnost rozvoje, 

které družiny nabízejí.  

Z návrhu také není jasné, jak bude postupováno v případě nenaplnění minimální kapacity 

oddělení. 

Zároveň v návrhu uváděný minimální počet 20 účastníků v jednom standardním oddělení 

družiny považujeme za poměrně vysoký. Proto navrhujeme tento počet snížit. 

Akceptováno. 

 

Vysvětleno. 

 

Upraveno. 

 

Před započetím prací na návrhu byla provedena 

analýza aktuální situace naplněnosti oddělení. 

Vycházíme z vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání, která stanoví nejnižší povolené počty 

žáků ve třidách a proporčně k nim byly nastaveny 

nižší povolené počty v jednom odděleni. Současně 

byla zohledněna ekonomická náročnost navrhované 

úpravy (viz odůvodnění). 

 

Po vnějším připomínkovém řízení byla úprava 

zmírněna ve smyslu zprůměrování minimálního 

počtu účastníků na jedno oddělení. 

 

Dále byl snížen počet účastníků v jednom oddělení 

ŠD ze 7 na 5, jestliže je základní škola tvořena 

jednou třídou. Ze statistických údajů vyplývá, že 

méně než 5 dětí nemá žádná školní družina v ČR. 

MSP K čl. I bodu 29 (§ 10 odst. 11 in fine)  

Větu druhou shora uvedeného ustanovení obsahující odkaz na zákon upravující sociálně-právní 

ochranu dětí považujeme z legislativního hlediska za matoucí a z věcného hlediska  

za nevhodnou. Uvedená věta vzbuzuje dojem, že stanovuje obligatorní postup pedagogického 

pracovníka, vlastní ustanovení § 7 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí však stanovuje 

toliko oprávnění obrátit se s podnětem na orgán sociálně-právní ochrany dětí, nikoliv však 

Akceptováno. 

 

Ustanovení vypuštěno. 
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povinnost. Z věcného hlediska pak považujeme uvedené ustanovení za nevhodné, jelikož 

s ohledem na předjímanou skutkovou podstatu – nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem 

nebo pověřenou osobou do konce provozní doby družiny – by bylo třeba užití daného 

ustanovení považovat v mnoha případech za nepřiměřené, jelikož uvedenou skutečnost nelze 

bez dalšího považovat za porušení povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti. 

Požadujeme proto větu druhou § 10 odst. 11 návrhu vyhlášky bez náhrady vypustit.  

MV Zásadní 

 

K čl. I bodu 27 – k § 10 odst. 3 a 4:  

 Předložený návrh změny právní úpravy povede v konečném důsledku k tomu, že 

nebude možné financovat školní družiny ve školách s malým počtem žáků v případech, kdy 

budou počty uchazečů o zájmové vzdělávání nižší, než jsou navrhované minimální počty. 

Požadujeme návrh přepracovat tak, aby na financování provozu školních družin dosáhly 

všechny školy zřizované územními samosprávnými celky bez výjimky, neboť existují školy 

s nízkým počtem žáků, v nichž je potřeba udržet možnost družiny. Ačkoliv jsme si vědomi, že 

stanovením minimálního počtu účastníků v jednotlivých odděleních družiny dochází 

k naplnění zákonného zmocnění obsaženého v § 111a odst. 3 školského zákona, předkladatel 

neuvádí argumenty, na jejichž základě dospěl k určení právě těchto konkrétních počtů. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

Akceptováno. 

 

Odůvodnění rozšířeno a text doplněn. 

 

Před započetím prací na návrhu byla provedena 

analýza aktuální situace naplněnosti oddělení. 

Vycházíme z vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání, která stanoví nejnižší povolené počty 

žáků ve třidách a proporčně k nim byly nastaveny 

nižší povolené počty v jednom odděleni. Současně 

byla zohledněna ekonomická náročnost navrhované 

úpravy (viz odůvodnění). 

 

Po vnějším připomínkovém řízení byla úprava 

zmírněna ve smyslu zprůměrování minimálního 

počtu účastníků na jedno oddělení. 

 

Dále byl snížen počet účastníků v jednom oddělení 

ŠD ze 7 na 5, jestliže je základní škola tvořena 

jednou třídou. Ze statistických údajů vyplývá, že 

méně než 5 dětí nemá žádná školní družina v ČR. 

MV Zásadní 

 

K čl. I bodu 28 – k § 10 odst. 8: 

 

 

Neakceptováno. 
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 Záměr předkladatele, který vychází ze zmocnění daného § 161c odst. 2 písm. c) 

školského zákona, financovat u pedagogických pracovníků působících ve školní družině pouze 

jejich přímou pedagogickou činnost, je dle našeho přesvědčení v rozporu se zákonem č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pravidlo, že všichni pedagogičtí pracovníci, tedy i vychovatelé ve školních 

družinách, vykonávající v pracovní době přímou pedagogickou činnost a práce související 

s přímou pedagogickou činností (tzv. nepřímou pedagogickou činnost) je zakotveno v § 22a 

výše zmíněného zákona. Zákon tak nepřipouští možnost, že by pedagogický pracovník práce 

související s přímou pedagogickou činností nevykonával. Náplň nepřímé pedagogické činnosti 

je definována vyhláškou 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, ve znění pozdějších předpisů. Pedagogický pracovník ve 

školní družině nepochybně vykonává jak přímou, tak nepřímou pedagogickou činnost, kam 

spadá například jeho příprava, komunikace se zákonnými zástupci, nezbytná administrativa 

apod. Činnost spadající do nepřímé pedagogické činnosti je tak významnou a nezbytnou 

součástí výchovně vzdělávací činnosti v zájmovém vzdělávání. Nesouhlasíme tedy s omezením 

rozsahu financování pedagogických pracovníků ve školních družinách pouze na přímou 

vzdělávací činnost, neboť tento krok by mohl vést spíše k destabilizaci zájmového vzdělávání. 

Představa, že by škola mohla zajistit kvalitního pedagogického pracovníka do školní družiny, 

pokud by na tyto aktivity nedostala potřebné finance, je nereálná. Požadujeme navrhovanou 

změnu financování přehodnotit. 

Návrh vyhlášky provádí pouze zmocnění 

ke stanovení maximálního počtu přímé pedagogické 

činnosti (zmíněný v § 161c odst. 2 písm. c) 

školského zákona).  

 

Je nutno podotknout, že pro případnou úpravu 

maxima nepřímé pedagogické činnosti 

podzákonným právním předpisem neexistuje 

zákonné zmocnění.  

 

Novela vyhlášky v obecné rovině nemění způsob 

odměňování pedagogických pracovníků, které 

se řídí účinnými pracovněprávními předpisy. 

 

Platy pedagogických pracovníků jsou stanovovány 

podle zákoníku práce na základě nejnáročnější práce 

vykonávané dle katalogu prací a dle započtené praxe 

a jsou složeny z platového tarifu, nárokové 

a nenárokové složky platu, s tím, že v materiálu byl 

doplněn údaj o průměrné mzdě pedagogických 

pracovníků ve školní družině po zvýšení platu 

v roce 2017. 

 

Výdaje hrazené u škol a školských zařízení 

zřízených veřejnými zřizovateli jsou nadto pevně 

vymezeny v §161 odst. 3 školského zákona. 

 

MV Zásadní 

 

K čl. I bodu 29 – k § 10 odst. 10: 

 Zmocňovací ustanovení, tj. § 29 odst. 2 školského zákona, zakládá oprávnění 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovit opatření k zajištění bezpečnosti  

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

 

 

Akceptováno. 

 

Doplněno u středisek a klubů. 
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činnostech s ním souvisejících. Předkladatel však tuto problematiku navrhuje upravit pouze ve 

vztahu ke školním družinám, aniž by obdobná pravidla definoval i vůči dalším školským 

zařízením pro zájmové vzdělávání. Požadujeme tedy návrh ve výše naznačeném směru doplnit 

a jako inspiraci doporučujeme § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 

MV Zásadní 

 

K čl. I bodu 29 – k § 10 odst. 11: 

 Nejsme přesvědčeni o nezbytnosti a přínosnosti navrhovaného ustanovení, neboť 

danou problematiku již dnes uspokojivě řeší školy samostatně a dostatečně prostřednictvím 

vnitřních řádů a není třeba ji explicitně řešit prováděcím právním předpisem. Zatímco komentář 

ve zvláštní části odůvodnění argumentuje zásadou přiměřenosti a potřebou zvážení dalších 

okolností, samotné navržené ustanovení je příliš stručné, což by v praxi mohlo vést 

k restriktivnímu výkladu, jenž by mohl být až přespříliš přísný. 

 Ostatně druhá věta ustanovení je nadbytečná, neboť pouze konstatuje, že se má 

postupovat podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Rozsah aplikace tohoto zákona však 

vyplývá přímo z něj a vyhláška na tom nemůže nic změnit. Navržená deklarace by tedy mohla 

být vykládána tak, že omezuje flexibilitu pracovníka družiny v řešení konkrétní situace, kdy 

není dítě ve stanoveném čase vyzvednuto. 

 Požadujeme proto předmětné ustanovení z návrhu vypustit.  

 

 

Akceptováno. 

 

Ustanovení vypuštěno. 

MV K čl. I bodu 26 – k § 9 odst. 5: 

Navržená dikce předpokládá doložení přihlášky písemným sdělením ze strany zákonných 

zástupců. Dáváme na zvážení, zda by nebylo na místě uvést, že postačí sdělení pouze jednoho 

zákonného zástupce, neboť si lze v praxi představit situace, kdy písemné sdělení obou 

zákonných zástupců nebude možné k přihlášce doložit. 

Akceptováno jinak. 

 

Upraveno. 

Z textu ustanovení bude výslovná zmínka 

o zákonných zástupcích vypuštěna. 

MV K názvu: 

S ohledem na čl. 33 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády navrhujeme slova „ze dne 

…2018,“ neuvádět zvýrazněným (tučným) písmem. 

Akceptováno. 

MV K úvodní větě: 

S odkazem na čl. 64 odst. 1 a 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády navrhujeme doplnit 

všechny relevantní novely citovaných zmocňovacích ustanovení školského zákona. 

Akceptováno. 

MV K čl. I bodu 1 – k úvodní větě: Neakceptováno. 
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Podle obvyklé legislativní praxe nebývají úvodní věty prováděcích právních předpisů měněny, 

neboť se jedná o nenormativní pasáže, jejichž význam je konzumován při vydání tohoto 

právního předpisu. Případné změny prováděného zákona včetně zmocňovacích ustanovení se 

zohledňují v úvodní větě novely prováděcího předpisu. Navrhujeme proto předmětný 

novelizační bod bez náhrady vypustit. 

Byla zvolena přehlednější legislativní technika. 

MV K čl. I bodům 2 a 3 – k § 2 a 3: 

Doporučujeme nadpisy umístěné pod označení paragrafu psát způsobem stanoveným čl. 30 

odst. 5 Legislativních pravidel vlády. 

 

V této souvislosti upozorňujeme, že již v současném znění vyhlášky jsou uvedeny nadpisy nad 

i pod označením § 4, což je v rozporu s čl. 30 odst. 7 poslední větou Legislativních pravidel 

vlády. 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Jedná se o dodržení stávající systematiky. 

MV K čl. I bodu 7 – k § 4 odst. 4: 

Dle komentáře ve zvláštní části odůvodnění má navrhované znění návětí § 4 odst. 4 zdůraznit 

změnu výčtu na demonstrativní. Použití slova „také“ je však v tomto případě zavádějící a 

kontraproduktivní, neboť se z něj zdá vyplývat, že již v předchozích ustanoveních vyhlášky je 

nějaký typ střediska zmíněn, k čemuž jsou přidávány v § 4 odst. 4 uvedené další dva typy. 

K zavedení skutečného demonstrativního výčtu se však obvykle používá slovo „zejména“. 

Ani použití formulace „se považuje“ není dle našeho mínění vhodné, neboť by mohlo vést 

k terminologickým nuancím, zda se o střediska jedná, nebo jde o jiný typ instituce, který se za 

středisko pouze považuje. 

Akceptováno. 

 

Novelizační bod bude z návrhu vyhlášky vypuštěn 

a bude ponecháno původní znění. 

MV K čl. I bodu 19 – k § 8 odst. 2: 

Upozorňujeme na překlep v nově doplňované větě první, kde je uveden nesprávný tvar slova 

„především“. 

Akceptováno. 

 

Upraveno. 

MV K čl. II – k účinnosti: 

Doporučujeme nastínit datum předpokládané účinnosti právního předpisu. 
Akceptováno. 

MZD K materiálu Ministerstvo zdravotnictví uplatňuje následující připomínky: 

 

K bodu č. 2 

Doporučujeme uvést nadpis § 2 tučně dle čl. 30 odst. 5 LPV 

 

K bodu č. 13 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 
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Doporučujeme nahradit slova „vkládají slova“ slovy „vkládá text“ dle čl. 58 odst. 5 LPV. 

 

K bodu č. 31 

Doporučujeme nahradit slova „vkládají slova“ slovy „vkládá text“ dle čl. 58 odst. 5 LPV. 

 

K příloze vyhlášky 

Doporučujeme označit přílohu vyhlášky v pravém horním rohu dle čl. 29 odst. 2 LPV. 

 

K čl. II 

Požadujeme doplnění účinnosti vyhlášky. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

MZE V přiložených materiálech je název návrhu uváděn odlišně, než v samotném materiálu. 

Doporučujeme uvádět jednotný název „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 

Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno částečně. 

 

V rámci odůvodnění a ZZ RIA jsou z důvodu 

přehlednosti zavedeny legislativní zkratky. 

Došlo k důslednému promítnutí legislativních 

zkratek v předmětných částech materiálu. 

MZE Doporučujeme doplnit účinnost vyhlášky. V tomto ohledu je nutné doplnit také odůvodnění 

vyhlášky. 
Akceptováno. 

 

Kraj 

Jihomoravský 
Zásadní 

 

Navrhovaný nový text v § 8 dodávaný na konec odstavce 2: „Ředitel po projednání se 

zřizovatelem může po dohodě s řediteli jiných družin zabezpečit možnost poskytování 

zájmového vzdělávání účastníků v jiné školní družině 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.“, doporučujeme bez náhrady vypustit. Ředitel nemá, podle našeho 

názoru, kompetenci zabezpečit poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné školní 

družině. Poskytování zájmového vzdělávání bude totiž vázáno na přijetí k takovému 

zájmovému vzdělávání, které se jeví jako problematické s ohledem na povinnost respektovat 

hranici maximálního počtu žáků vzdělávaných ve školní družině uváděného v rejstříku škol 

a školských zařízení. Domníváme se, že k naplnění uvedené kompetence ředitele chybí 

obdobná zákonná úprava, kterou známe pro zabezpečení předškolního vzdělávání v jiné 

mateřské škole po dobu přerušení provozu. 

 

 

Akceptováno. 

 

Vysvětleno. Upraveno. 
 

Uvedenou formulací „může zabezpečit“ se rozumí 

výslovné vyjasnění mezí stávající zákonné 

kompetence, která uvedenou možnost zahrnuje (tj. 

že u ředitele neexistuje omezení ve smyslu, že 

v rámci diskrece nemůže uskutečnit základní kroky 

vedoucí ke zprostředkování zájmového vzdělávání 

za daných okolností v jiném školském zařízení). 

Ke zdůraznění uvedeného bude pojem „zabezpečit“ 

nahrazen vhodnějším pojmem „zprostředkovat“. 
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Kraj 

Moravskoslezský 
K čl. I, bodu 27 (§ 10 odst. 2 až 4) 

Tímto novelizačním bodem se v § 10 za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí: 

„(2) Do jednoho oddělení družiny lze zařadit účastníky z různých ročníků. 

(3) Družina, s výjimkou družin uvedených v odstavci 4, má nejméně 20 účastníků v 1 oddělení. 

(4) Družina, jejíž činnost vykonává stejná právnická osoba jako činnost základní školy 

s třídami pouze prvního stupně, má nejméně 

 

a) 7 účastníků v 1 oddělení v případě, že je základní škola tvořena 1 třídou, 

b) 15 účastníků v 1 oddělení v případě, že je základní škola tvořena 2 třídami, 

c) 18 účastníků v 1 oddělení v případě, že je základní škola tvořena 3 třídami.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 5 až 7. 

 

Žádáme vysvětlit, jaký početní stav je školní družina povinna zachovávat v dalších odděleních. 

 

Odůvodnění:  

Novými odstavci 3 a 4 se v souvislosti mj. se změnou způsobu financování družin stanoví 

minimální počet účastníků v oddělení družiny. Odstavec 3 stanoví, že družina je povinna 

zachovávat početní stav v jednom oddělení nejméně na 20 účastnících (v odstavci 4 jsou 

minimální počty stanoveny pro školy tvořené 1 až 3 třídami). Není přitom uvedeno, zda se jedná 

o průměrný počet za všechna oddělení družiny nebo musí být tento minimální počet naplněn 

jen v jednom oddělení a v dalších již může být počet účastníků nižší. 

Vysvětleno. 

 

Upraveno jinak. 

 

Původní návrh upraven dle zásadní připomínky MV 

- úprava byla zmírněna ve smyslu zprůměrování 

minimálního počtu účastníků na jedno oddělení. 

 

Dále byl snížen počet účastníků v jednom oddělení 

ŠD ze 7 na 5, jestliže je základní škola tvořena 

jednou třídou. Ze statistických údajů vyplývá, že 

méně než 5 dětí nemá žádná školní družina v ČR. 

Kraj Olomoucký V rámci předkládací zprávy jsou zmíněny (a to především ve vztahu k  financování činnosti 

středisek volného času a školních klubů)  minimální personální standardy, které však nejsou 

doposud známé – zveřejněné.  

Máme za to, že tyto minimální personální standardy by měly být zveřejněny před ukončením 

připomínkového řízení, jinak bohužel není možné adekvátně posoudit veškeré dopady 

navrhované právní úpravy. 

 

V souvislosti s předmětným materiálem dále považujeme za nutné upozornit, že se začínají 

množit negativní ohlasy z praxe ohledně nového ustanovení § 111a odst. 1 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

Akceptováno. 

 

Vysvětleno v předkládací zprávě. 

Minimální personální standardy jsou součástí 

v současné době novelizované vyhlášky č. 492/2005 

Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Vysvětleno. 

 

§ 111a odst. 1 je speciálním ustanovením vůči § 26 

odst. 1 školského zákona. Toto ustanovení bylo 
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zákon), v platném znění, a to v souvislosti se zakotvením délky vzdělávací hodiny v zájmovém 

vzdělávání (60 minut), přičemž s ohledem na různorodost činností uskutečňovaných v rámci 

zájmového vzdělávání by mělo být umožněno, aby délka vzdělávací hodiny v zájmovém 

vzdělávání mohla být stanovena flexibilně v rozmezí 45 – 60 minut, a to právě s ohledem na 

konkrétní činnosti uskutečňované v rámci zájmového vzdělávání. Jsme si samozřejmě vědomi 

skutečnosti, že tato připomínka se přímo nedotýká předmětného materiálu, nicméně 

považujeme přinejmenším za vhodné na toto stanovisko školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání v dané souvislosti upozornit 

vloženo do školského zákona s ohledem na četné 

dotazy z praxe týkající se výkladu z hlediska délky 

vzdělávací hodiny v zájmovém vzdělávání.   

Kraj Vysočina Zásadní 

 

Obecné připomínky k návrhu vyhlášky 

 

Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 

Důvodovou zprávu a Závěrečnou zprávu o dopadech hodnocení regulace hodnotíme jako 

nedostačující, zejména ve vztahu k navrhovaným věcným změnám právní úpravy. Vlastní 

zdůvodnění změn je pouze v obecné rovině nebo spočívá v opisu textu stávajících a 

navrhovaných ustanovení vyhlášky, popř. v důvodové zprávě zcela chybí.  

Odůvodnění postrádáme např. k příloze vyhlášky upravující maximální týdenní počet hodin 

přímé pedagogické činnosti (alespoň rámcovou informaci, podle jakých kritérií byl stanoven), 

dále ke stanovení minimálního počtu účastníků v oddělení družiny v § 10 odst. 3 a 4,  ke zrušení 

stávajícího § 8 odst. 3 vyhlášky bez náhrady (umožnění výkonu činnosti družiny i ve dnech 

pracovního volna) apod. 

Některé navrhované změny přitom mohou znamenat zvýšení nároků na finanční prostředky ze 

státního rozpočtu, jako např. navrhovaná změna § 4 odst. 1 (rozšíření pracovišť středisek bez 

vazby na zápis ve školském rejstříku a s tím spojený možný nárůst počtu účastníků, nedojde-li 

k nastavení způsobu financování dle „potenciálních klientů“, který nebude záviset na počtu 

účastníků pravidelných činností střediska). 

V návrhu vyhlášky rovněž postrádáme uvedení data, kdy by měla vyhláška nabýt účinnosti.  

Navrhujeme důvodovou zprávu a zprávu RIA dopracovat a doplnit.   

 

 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva a RIA byly doplněny. 

 

Před započetím prací na návrhu byla provedena 

analýza aktuální situace naplněnosti oddělení. 

Vycházíme z vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání, která stanoví nejnižší povolené počty 

žáků ve třidách a proporčně k nim byly nastaveny 

nižší povolené počty v jednom odděleni. Současně 

byla zohledněna ekonomická náročnost navrhované 

úpravy (viz odůvodnění). 

 

Po vnějším připomínkovém řízení byla úprava 

zmírněna ve smyslu zprůměrování minimálního 

počtu účastníků na jedno oddělení. 

 

Dále byl snížen počet účastníků v jednom oddělení 

ŠD ze 7 na 5, jestliže je základní škola tvořena 

jednou třídou. Ze statistických údajů vyplývá, že 

méně než 5 dětí nemá žádná školní družina v ČR.  

Kraj Vysočina Zásadní 
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Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky:  

Připomínka k Čl. I bodu 9 a 16: 

Uvedená ustanovení stanoví pravidla inkompatibility docházky do střediska a do klubu v 

případě činnosti vykonávané formou pravidelné docházky.  

Navrhovaná úprava předpokládá v § 2 odst. 2 a 3 zavedení nového dělení zájmového 

vzdělávání podle formy na a) pravidelnou denní docházku, b) pravidelnou docházku a c) 

nepravidelnou a příležitostnou docházku.  

Požadujeme vysvětlení, zda právní úprava vylučuje, aby činnost střediska probíhala i 

formou pravidelné denní docházky, popř. z jakého ustanovení vyplývá, že pravidelná 

denní docházka u střediska nepřipadá do úvahy. Pokud by totiž činnost střediska mohla 

probíhat i formou pravidelné denní docházky, znamenalo by to, že v rámci stejné právnické 

osoby by vyhláška vylučovala přijetí uchazeče současně do střediska a do klubu k pravidelné 

docházce, avšak přijetí uchazeče k pravidelné denní docházce současně do klubu a do střediska 

by vyloučeno nebylo.  

Dále požadujeme objasnit, zda záměrem předkladatele bylo ve výše uvedených ustanoveních 

vyloučit souběh pouze v případě pravidelné docházky, ale naopak umožnit kompatibilitu 

pravidelné docházky do střediska a pravidelné denní docházky do klubu. Pro takový rozdílný 

režim neshledáváme žádné závažné důvody.  

 

 

 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaná právní úprava nevylučuje v případě 

střediska žádnou z forem docházky. 

 

Přijetí uchazeče současně k pravidelné docházce do 

klubu a střediska je vyloučeno pouze u stejné 

právnické osoby, současné přijetí k pravidelné denní 

docházce však zůstává u všech právnických osob 

umožněno. 

 

 

Vysvětleno. 

 

Záměrem předkladatele bylo umožnit zapsaným 

účastníkům k pravidelné denní docházce do klubu 

též pravidelnou denní docházku do střediska 

volného času.  

Kraj Vysočina Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky: 

 

Připomínka k Čl. I bodu 5 a 12: 

 

Navrhujeme, aby organizační členění střediska/klubu stanovil ředitel střediska/klubu 

přímo ve vnitřním řádu.  

Vnitřní řád je základní vnitřní předpis školského zařízení a podle § 30 školského zákona má 

ředitel školského zařízení povinnost jej vydat. Vnitřní řád mj. upravuje provoz a vnitřní režim 

školského zařízení, s čímž organizační členění úzce souvisí. Rovněž § 15 vyhlášky na vnitřní 

řád odkazuje v případě stanovení způsobu evidence účastníků zájmového vzdělávání. 

Považujeme proto za vhodné a žádoucí, aby úprava provozních záležitostí včetně 

organizačního členění byla komplexně obsažena právě ve vnitřním řádu.  

Neakceptováno.  

 

Bude ponechána vyšší míra obecnosti užitím 

pojmu „vnitřní předpis“. 
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Kraj Vysočina Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky: 

Připomínka k Čl. I bodu 13: 

 

Na konci textu § 6 odst. 4 je navrženo doplnění slovy „právnickou osobou vykonávající činnost 

příslušné základní školy nebo střední školy“.  

Domníváme se, že školský zákon neurčuje, že školní klub musí být zřízen pouze při základní 

škole nebo jiné škole, v níž probíhá výkon povinné školní docházky.  

Byť chápeme důvody doplnění předmětného textu, jehož cílem má být odlišení 

charakteru střediska od školního klubu a zamezení vzniku samostatných školních klubů 

nezávislých na škole, požadujeme však od předkladatele vysvětlení, zda návrh této změny 

nejde nad rámec zákonného zmocnění.  

Akceptováno. 

 

Navržené doplnění bylo vypuštěno. 

Kraj Vysočina Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky:  

 

Připomínka k Čl. I bodu 19: 

 

Postrádáme termín, do kterého je třeba zveřejnit informaci o přerušení provozu družiny.  

Navrhujeme termín do ustanovení doplnit (např. obdobně jako je upraveno zveřejnění 

informace o přerušení provozu mateřské školy).  

Neakceptováno. 

 

Obecně se má na mysli provádění příslušných 

opatření v přiměřené lhůtě, která je v každém 

případě individuální. 

V rámci úpravy mateřské školy se stanovená 

minimální lhůta dotýká zejména povinného ročníku 

předškolního vzdělávání. 

Kraj Vysočina Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky:  

Připomínka k Čl. I bodu 22: 

 

Oproti stávajícímu znění v § 8 odst. 6 je nově v § 9 odst. 1 vypuštěna možnost přípravy na 

vyučování v družině. Přestože je v důvodové zprávě uvedeno, že § 8 odst. 6 se ruší z důvodu 

obsahového sloučení s § 9 odst. 1, k přesunutí jeho obsahu v plném rozsahu nedošlo. Důvodová 

zpráva však nadále počítá s tím, že družina bude umožňovat účastníkům přihlášeným k 

pravidelné denní denní docházce kromě odpočinkových činností i přípravu na vyučování. V 

této části důvodová zpráva neodpovídá navržené právní úpravě.  

V souladu s obsahem důvodové zprávy navrhujeme následující znění novelizačního bodu 

22. návrhu vyhlášky:  

Vysvětleno. 

 

Možnost přípravy na vyučování v družině je 

uvedena v § 2 odst. 1 písm. a) a b) ve spojení 

s novým § 8 odst. 3. 
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„V § 9 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „přihlášené k pravidelné denní 

docházce. Družina umožňuje účastníkům přihlášeným k pravidelné denní docházce i 

odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování“. 

Kraj Vysočina Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky: 

 

Připomínka k Čl. I bodu 26: 

 

V případě požadavku na sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny je 

užito množné číslo (zákonní zástupci), což by mohlo vést k tomu, že družiny budou z opatrnosti 

požadovat na přihlášce podpisy obou zákonných zástupců účastníka, byť pro takový požadavek 

není žádný relevantní důvod. Navrhujeme uvést jednotné číslo – zákonný zástupce. Společné 

jednání obou zákonných zástupců vůči škole/školskému zařízení nepředpokládá ani školský 

zákon. Odkazujeme rovněž na  § 892 odst. 2 občanského zákoníku („Rodiče zastupují dítě 

společně, jednat však může každý z nich; ustanovení § 876 odst. 3 platí obdobně.“)   

Navrhujeme tedy následující znění § 9 odst. 5:  

„(5) O přijetí uchazeče k činnosti družiny uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) nebo c) se 

rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k činnosti družiny uvedené 

v § 2 odst. 1 písm. a) je písemné sdělení zákonných zástupců zákonného zástupce 

účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.“ 

Akceptováno jinak. 

 

Upraveno. 

 

Z textu ustanovení bude výslovná zmínka 

o zákonných zástupcích vypuštěna. 

Kraj Vysočina Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky:  

 

Připomínka k Čl. I bodu 29: 

 

Připomínka k § 10 odst. 11 

Navrhovaný nový odstavec 11 považujeme za neúčelný a zcela nadbytečný. Jelikož účastník 

může z družiny v souladu se sdělením na přihlášce odcházet i sám, může být navrhovaný 

odstavec matoucí s ohledem na použitá slova „Pokud zákonný zástupce nebo jím pověřená 

osoba nevyzvedne….“ Popsaný postup pedagogického pracovníka (pokus kontaktovat 

zákonného zástupce nebo pověřenou osobu a v případě neúspěchu se obrátit na OSPOD) 

vychází z logiky věci a nevidíme důvod, proč by měl být výslovně upraven ve vyhlášce. 

Navrhujeme nedoplňovat odstavec 11 do § 10 vyhlášky.  

Akceptováno. 

 

§ 10 odst. 11 byl vypuštěn. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 
Neakceptováno. 
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bod 2 novely, § 2 odst. 2 

 

Postačilo by dělení na pravidelnou docházku ovšem na 3 dny v týdnu a nepravidelnou, což je 

docházka ostatní. Další rozdělování je nepřehledné a omezení na pololetí je zbytečné. 

Návrh musel být přesný a definice jasné s ohledem 

na reformu financování. Nadto jsou uvedené pojmy 

využity v rámci navržených pravidel 

inkompatibility a rovněž byly využity v novele 

vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 

bod 2 novely, § 2 odst. 3 

 

Vypustit ustanovení pod písm. c). 

V ŠD a ŠK není jasné, kde by tyto děti a tito žáci měli být vedeni. 

Neakceptováno. 

 

Způsob evidence stanoví ředitel.  

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 

bod 8, § 4 odst. 5 

 

Doplnit odkaz na § 24 školského zákona v poznámce pod čarou; rovněž tak v § 6 odst. 2. 

Neakceptováno. 

 

Legislativním trendem je odstraňování 

nenormativních poznámek pod čarou. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 

bod 10, § 5 odst. 4 

 

Text za slovy „nebo c)“ – změnit takto: 

„rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitel střediska“ 

Neakceptováno. 

 

Vyplývá z § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona 

jako pravomoc ředitele školy. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 

bod 10, § 7 odst. 7 

 

Je nutno určit konkrétní počet účastníků na jednu organizační jednotku ŠK, jinak hrozí 

přeplňování těchto jednotek. 

Neakceptováno. 

 

Není stanovena ani u středisek volného času. 

Velikost jednotky závisí na druhu zájmové činnosti 

a na bezpečnosti jednotlivých účastníků. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 

bod 20, § 8 odst. 3 

 

Akceptováno.  

 

Podrobně vysvětleno v odůvodnění. 
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Zrušení dosavadního ustanovení odst. 3, že družina může vykonávat činnost i ve dnech 

pracovního volna, je zdrojem nejasností, které nevysvětluje ani důvodová zpráva. Pokud ŠD 

nemůže pracovat ve dnech pracovního volna, ale je přípustný provoz o školních prázdninách, 

znamená to, že ve dnech státních svátků v této době má být provoz např. ve formě tábora 

přerušen. Výklad může být různý, doporučujeme předcházet problémům například vyjasněním 

v odůvodnění. To by vůbec mělo být významnějším vodítkem pro aplikaci novely a řešení 

problémů v praxi. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 

bod 22, § 9 odst. 1 

 

V druhé větě za slovem „umožňuje“ doplnit „všem“ (účastníkům). 

Neakceptováno. 

 

Již vyplývá z definice. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 

bod 27, § 10 odst. 3 

 

Za slovy „má nejméně 20“ doplnit „zapsaných“ (účastníků v 1 oddělení). 

Počet účastníků je nutné takto jednoznačně uvést. Jinak vznikají v provozu ŠD vážné 

komplikace s důsledky pro zaměstnance, kteří počet přítomných ovlivnit nemohou. 

Neakceptováno. 

 

Účastníkem je ten, kdo je zapsán. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 

bod 27, § 10 odst. 5 

 

Ustanovení odst. 5 formulovat takto: „Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 zapsaných 

účastníků“. Připomínka je vznášena vychovatelkami ŠD a vychází z reálného provozu ŠD. 

Často se tu opomíjí poslání a účel těchto školských zařízení a jejich funkce se redukuje na, jak 

uvádějí, „pouhé hlídání dětí“. 

Neakceptováno. 

 

Účastníkem je ten, kdo je zapsán. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 

body v předkládané novele nejsou uvedeny 

 

- chybí ustanovení dosavadních § 11, § 13 a § 14 vyhlášky 

Vysvětleno. 

 

Platné znění promítá pouze měněná ustanovení 

právního předpisu. 
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Návrh novely vyhlášky, ani platné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn, ale ani 

odůvodnění se o ustanoveních těchto částí vyhlášky nezmiňuje. Žádáme tedy vysvětlení. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

 

bod 32 – doplněná příloha 

 

Doporučujeme podat bližší výklad jak navrhovanou úpravu aplikovat. Tuto připomínku 

zdůvodňujeme například těmito vyjádřeními a dotazy z praxe: 

„pokud jsou na škole např. 3 oddělení ŠD, je rozsah stanoven minimální a maximální výší PPČ 

(22,5 – 32,5 hod.) 

 

„např. při 3 odděleních ŠD dostane vedení peníze pouze na 80 hodin. Jaký tedy bude týdenní 

rozsah přímé práce vychovatelky 32,5 hodiny? Kde je zvýšení platu?“ 

Akceptováno. 

 

Zpřesněn nadpis tabulky, který jasně stanoví, že se 

jedná o maximální rozsah přímé pedagogické 

činnosti v konkrétním oddělení.  

MHMP k úvodní větě: 

-v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády na konci textu doplnit slova „, ve znění 

zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona 

č. 101/2017 Sb.“ 

Akceptováno. 

 

MHMP k bodu 1 (úvodní větě): 

-v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel vlády slova „vkládají slova“ nahradit 

slovy „vkládá text“, slovo „slovy“ nahradit slovem „textem“ a slovo „slova“ nahradit slovem 

„text“ 

Akceptováno. 

 

MHMP k bodu 2 (§ 2): 

- v odstavci 3 písm. a) a b), v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, základní 

číslovky vyjádřit arabskými čísly 

 

- poslední větu, v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, vypustit 

 

Akceptováno. 

 

 

Neakceptováno. 

MHMP k bodu 13 (§ 6 odst. 4):  

v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel vlády slova „se vkládají slova“ 

nahradit slovy „se vkládá text“ 

Akceptováno. 

 

MHMP k bodu 29 (§ 10): 

- v úvodní větě a v označení poznámky pod čarou, v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády a připomínkou k bodu 2, číslo „2“ nahradit číslem „3“ 

 

 

Akceptováno. 

Ve vztahu k první části připomínky upraveno 

v bodě 10. 
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- v odstavci 10, v souladu s čl. 45 odst. 4 nebo 5 Legislativních pravidel vlády, za slova „kde 

se uskutečňuje vzdělávání“ vložit normativní odkaz na jiný právní předpis s použitím slov 

„podle školského zákona“ nebo nenormativní odkaz na jiný právní předpis s použitím slov 

„podle jiného právního předpisu“ a dále, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády, slovo „jedním“ nahradit číslem „1“ 

 

- v odstavci 11, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, na konec textu doplnit 

odkaz na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci jiného právního předpisu 

 

 

 

- v poznámce pod čarou, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, za slova 

„(školský zákon)“ vložit čárku a slova „ve znění pozdějších předpisů“ 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

 

Legislativním trendem je odstraňování 

nenormativních poznámek pod čarou. 

 

 

Akceptováno. 

 

MHMP k bodu 31 (§ 15): 

- v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel vlády slova „se vkládají slova“ 

nahradit slovy „se vkládá text“ 

Akceptováno. 

 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

 

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

 

K části 1.5 Popis cílového stavu 

Popis cílového stavu je definován jako doplnění předmětné vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 

zájmovém vzdělávání, a celkově dosažení transparentnější a výkladově bezrozpornější právní 

úpravy, což lze hodnotit pozitivně. Nicméně popis cílového stavu by měl vycházet z definice 

problému, resp. cílem by mělo být řešení identifikovaného problému. 

Akceptováno.  
 

Doplněno v bodu 1.5 písm. d). 

 

 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

 

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

 

K části 1.6 Zhodnocení rizika 

Zhodnocení by mělo reflektovat rizika, která jsou spojena s neřešením identifikovaného 

problému. Je třeba postihnout rizika ve všech věcných oblastech. Problematika není uváděna 

do kontextu a širších souvislostí. 

Akceptováno.  
 

Doplněno. 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

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

 

Akceptováno. 
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příležitosti 

a legislativu 

 

K části 2. Návrh variant řešení 

Z uvedeného není zřejmé, v jaké konkrétní podobě se vždy varianta 1 u 6 zmiňovaných oblastí 

zamýšlí. Odkazuje se pouze na „vybraná“ opatření uvedená v nulové variantě, přičemž ovšem 

není patrné, která opatření jsou „vybraná“. Nelze tedy pak konkrétně odlišit navrhované 

varianty mezi sebou. 

Stávající varianta 1 byla ze ZZ RIA vypuštěna. 

Stávající varianta 2 byla označena jako varianta 1. 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

 

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

 

K části 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Chybí vyhodnocení nákladů a přínosů pro jednotlivé návrhy variant řešení. Hodnotí se de facto 

přínosy a náklady navrhovaného řešení. 

Akceptováno. 

 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

 

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

 

K části 4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Zvolené varianty řešení by měly být dostatečně zdůvodněny a podloženy relevantními daty. 

Uváděná varianta 1 u všech 6 oblastí se i s ohledem na výše popsané jeví jako varianta pro 

forma. Předkladatel se vždy ztotožňuje s řešením uvedeným ve variantě 2. 

 

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

Všechny dopady podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA) je třeba 

v  ZZ RIA ve vztahu k navrhovanému řešení uvést. 

 

 

 

Akceptováno. 

Stávající varianta 1 byla ze ZZ RIA vypuštěna. 

Stávající varianta 2 byla označena jako varianta 1. 

 

Akceptováno. 

 

 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

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

 

K části 5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Doporučujeme doplnit harmonogram implementace navrhovaného řešení. 

Akceptováno. 

 

 

 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

 

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

 

K části 6. Přezkum účinnosti regulace 

Je třeba doplnit termín, kdy bude přezkum účinnosti regulace nejpozději proveden, a 

specifikaci indikátorů, podle nichž bude posuzována účinnost navržené právní úpravy, resp. 

naplnění jejích cílů. 

Akceptováno. 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

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

 

Akceptováno. 
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příležitosti 

a legislativu 

 

K části 7. Konzultace a zdroje dat 

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

subjekty. Co se týče zdrojů dat, měl by předkladatel uvést konkrétní relevantní analýzy, studie, 

statistiky, apod., z nichž vycházel při provádění RIA, resp. zpracování ZZ RIA, nikoliv 

relevantní právní předpisy, ze kterých vycházel při přípravě návrhu novely dotčené vyhlášky.  

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

Závěr 

Žádáme o reflexi výše uvedeného i v rámci budoucího zpracovávání ZZ RIA. 
Akceptováno. 

UZSČR Zásadní. 

 

Definice forem zájmového vzdělávání dle novelizované podoby vyhlášky - konkrétně ust. § 2 

odst. 3 písm. b) 
  Citace: 

 (3) Pro účely této vyhlášky se rozumí  

 b) pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu nejméně jedenkrát 

za dva týdny po dobu nejméně jednoho pololetí školního vyučování, které není pravidelnou 

denní docházkou. 

Připomínka k podtrženému textu z pohledu středisek volného času (dále jen „SVČ“): 

Navrhovaná úprava se střetává s časovou definicí I. a II. pololetí školního vyučování 

(stanovenou každoročně MŠMT dokumentem Organizace školního roku) a tudíž by mohla být 

vnímána tak, že pravidelnou činnost v zájmových útvarech je nutno realizovat např. již od 1.9. 

pro I. pololetí a do 30.6. pro II. pololetí školního roku, což je v praxi SVČ velmi problematické. 

V SVČ začíná pravidelná zájmová činnost (zájmové útvary) většinou v průběhu září (přihlášky 

rodiče řeší až v návaznosti na rozvrhy hodin ve školách) a končí taktéž cca v polovině června 

(např. z důvodu přípravy táborové činnosti). Dále SVČ nyní běžně přijímají nové žáky až do 

naplnění kapacity volných míst v průběhu celého školního roku.  

Na základě výše uvedené připomínky vyvstávají otázky: Bude zachování stávajících termínů 

pravidelné činnosti (tj. zájmových útvarů) v rozporu s navrhovanou právní úpravou? Jaký vliv 

bude mít navrhovaná právní definice na vykazování v rámci výkonových statistik - bude 

později přijatý žák tzv. „započitatelný“ do výkonových statistik? Pokud ne, je na místě 

upozornit na znepřehlednění vykazování a zvýšení jeho administrativní náročnosti. 

 

 

Akceptováno. 

 

Upraveno v § 2 odst. 3 písm. a) a b) na nejméně 5 

po sobě jdoucích měsíců. 
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UZSČR Zásadní  

 

§ 10 odst. 5 upravit následovně: Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 účastníků. 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na charakter činnosti a bezpečnost žáků je nutné maximální počet žáků v oddělení 

snížit na 25. Řada činností totiž probíhá mimo objekt školy v přírodě, hřištích a různých 

zařízeních a je velmi problematické zajistit bezpečnost 30-ti žáků jedním pedagogem. 

 

 

Neakceptováno. 

 

Systém by byl příliš ekonomicky nákladný.  

 

Bezpečnost je zajištěna již dnes, neboť ředitel 

stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 

pedagogického pracovníka s ohledem na druh 

vykonávané činnosti účastníků a jejich případné 

speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na 

jejich bezpečnost. 

UZSČR Obecné připomínky  

Stanovení normativů je v kompetenci krajů, které si nastavují jednotky výkonu dle svých 

specifik, takže platy se v různých krajích liší. Díky tomu, že mzdové prostředky byly 

dlouhodobě v některých krajích snižovány, jsou některé organizace nuceny do výpočtu výše 

poplatku za kroužek, zahrnout také mzdy externích lektorů. Dle zkušeností například Domu 

dětí a mládeže ASTRA Zlín došlo i přes růst počtu kroužků (a dětí do nich docházejících) ke 

snížení zaměstnanců z 20 na 15. Bylo by vhodné zabývat se stanovením (a možným 

sjednocením a navýšením) normativů. Vždyť děti trávící čas v takovýchto zařízeních, to je také 

nejlepší podpora prevence kriminality. 

Vysvětleno. 

 

Tato připomínka bude řešena v rámci novely 

vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, 

neboť nespadá do věcného obsahu návrhu změnové 

vyhlášky.  

UZSČR V § 9 odst. 5 nahradit slovo přihlášky termínem žádosti.  

Odůvodnění: 

Tento termín lépe vystihuje podstatu věci, neboť přihlášku si někteří zákonní zástupci vykládají 

jako automatické přijetí. Převis poptávky po zařazení do ŠD je v mnoha školách. Může nastat 

situace, kdy kapacita ŠD nebo ŠK bude nižší než je počet přihlášek. Proto je vhodnější žádost 

a ředitel rozhodne. 

Neakceptováno. 

 

Termín nebude změněn s přihlédnutím ke 

skutečnosti, že byl již zaveden do legislativní praxe 

v minulých letech (od r. 2005). 

 

V Praze dne 14. srpna 2018 

Vypracovali: Ing. Mgr. Andrea Šimáková  

                      Mgr. Matěj Zýka Podpis: 

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


