
Č.j.: MSMT- 28095/2017-3 
 

1 
 

II. 

Návrh 

VYHLÁŠKA 

ze dne . . . . . . . 2018, 

kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161c odst. 2 písm. b) a 
§ 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.: 

  

Čl. I 

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky 
č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č. 11/2011 Sb., vyhlášky č. 110/2011 Sb., 
vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 243/2017 Sb., se mění takto:  

 

1. V úvodní větě se text „§ 161 odst. 4“ nahrazuje slovy „§ 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. 
f)“ a na konci se doplňují slova „ , ve znění zákona č. 101/2017 Sb.“. 
 

2. V § 1 se písmena a) až j), l) až o), s) a w) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušují. 
 
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno a), dosavadní písmena p) až r) se označují 
jako písmena b) až d) a dosavadní písmena t) až v) se označují jako písmena e) až g). 
 

3. V § 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „1 dítě,“. 
 

4. V § 1 písmeno c) zní: 
 
„c) 1 žák, který se vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni 
šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém 
vzdělávacím programu konzervatoře a kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času 
zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,“.   
 
 

5. V § 1 písm. g) bodě 2 se za slovo „zřízené“ vkládají slova „podle § 16 odst. 9 školského 
zákona“. 
 

6. V § 1 se za písmeno g) doplňují písmena h) až m), která znějí: 
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„h) 1 dítě, žák nebo student, jemuž informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou 
činnost, odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně 
výchovnou péči nebo pomoc při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí 
povolání v předchozím školním roce zajišťovala 
1. pedagogicko-psychologická poradna, 
2. speciálně pedagogické centrum,    

i) 1 dítě v ambulantní formě služeb ve středisku výchovné péče3), 

j) 1 výchovná skupina ve středisku výchovné péče3), 
 1. v celodenní formě služeb, 
 2. v internátní formě služeb, 
 
k) 1 rodinná skupina 

 1. v dětském domově, 
 2. v dětském domově se školou, 
 
l) 1 výchovná skupina 

 1. ve výchovném ústavu, 
 2. v diagnostickém ústavu, 
 
m) 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v denní formě vzdělávání, kterému praktické 
 vyučování zajišťuje středisko praktického vyučování.“. 

 
7. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „normativů“ vkládají slova „na jednotky 

výkonu podle § 1 písm. a) až c) a písm. f) až m)“. 
 

8. V § 2 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 1 písm. a) se text „Pp“ nahrazuje textem „Pp“. 
 

9. V § 2 odstavec 2 zní: 
 
„(2) Pro stanovení krajských normativů na jednotky výkonu podle § 1 písm. d) a e) je 
rozhodný ukazatel: 
 

a) průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka (No), 
 

b) průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po), 
 

c) průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na 
jednotku výkonu (ONIV).“. 
 

Poznámky pod čarou č. 4 a 5 se zrušují. 
 

10. V § 2 odstavec 3 zní: 
 
„(3) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického 
pracovníka se stanoví 
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a) z průměrných hodnot dosažených v průběhu uplynulého kalendářního roku nebo z 
hodnot stanovených krajským úřadem v uplynulém kalendářním roce v kurzu pro získání 
základního vzdělání nebo v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje, 
  
b) pokud se jedná o ubytovaného v domově mládeže, jako funkční závislost nebo soubor 
nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na počtu ubytovaných, 
 
c) pokud se jedná o dítě, žáka nebo studenta, kterému středisko volného času zajišťuje 
naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, jako funkční 
závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na počtu 
dětí, žáků nebo studentů,  
 
d) pokud se jedná o žáka, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou 
činností se zaměřením na různé oblasti, jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na 
sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na počtu žáků.“. 
 

11. V § 2 odst. 4 větě první se slova „v příslušném druhu školy, oboru vzdělání a formě 
vzdělávání nebo“ nahrazují slovy „v kurzu pro získání základního vzdělání nebo 
v příslušném“. 
 

12. V § 2 odst. 4 větě druhé se slova „dítě v mateřské škole v celodenním nebo polodenním 
provozu, žáka v základní škole nebo“, slova „škole nebo“ a “ a slova „dětí, žáků nebo“ 
zrušují. 
 

13. V § 2 odst. 5 větě první se za slova „druhu školy“ vkládají slova „ , která realizuje kurz pro 
získání základního vzdělání,“ a za slovo „nebo“ se vkládají slova „v příslušném“. 
 

14. V § 2 se odstavec 6 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.  
 

15. V § 2 odst. 6 se slova „příslušném druhu školy, oboru vzdělání a formě vzdělávání nebo“ 
nahrazují slovy „kurzu pro získání základního vzdělání nebo v příslušném“. 
 

16. § 3 zní: 
 

„§ 3 
 
Na každou jednotku výkonu podle § 1, pokud je u škol a školských zařízení v rámci kraje 

v daném kalendářním roce realizována, se stanoví 1 krajský normativ.“. 
 

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje. 
 

17. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Základní částka“ nahrazují slovy „Krajský 
normativ“ a za text „§ 2 odst. 1“ se vkládají slova „a 2“. 
 

18. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována 
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky“ nahrazují slovy „kurzu pro získání 
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základního vzdělání a u školských zařízení, s výjimkou školských zařízení uvedených 
v písmenu b)“. 
 

19. V § 4 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 
 
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 
 

20. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „ , jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými 
pracovníky“ nahrazují slovy „školního stravování a u školních družin“. 
 

21. V § 4 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“. 
 

22. V § 4 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Ke krajskému normativu stanovenému pro jednotku výkonu podle § 1 písm. h) 
bodu 2 lze stanovit opravné koeficienty zohledňující druh zdravotního postižení klientů 
speciálně pedagogického centra.“.  

 
23. V § 4 se odstavce 3 až 5 a 7 až 9 včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 zrušují. 

   
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3 a dosavadní odstavec 10 se označuje 
jako odstavec 4. 
 
 

24. V § 4 odst. 3 se slova „K základní částce stanovené podle odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy 
„Ke krajskému normativu stanovenému podle odstavce 1 písm. a)“ a slova „základní 
částka“ se nahrazují slovy „krajský normativ“. 
 

25. V § 4 odst. 4 se slova „Základní částku“ nahrazují slovy „Krajský normativ“ a text „§ 1 
písm. t)“ se nahrazuje textem „§ 1 písm. e)“. 
 

26. § 5 zní: 
 

„§ 5 
 

Krajský úřad může zvýšit ukazatele Np a No stanovené podle § 2 odst. 3 a 4 až o 
10 %; použitím takto upravených ukazatelů však musí být zajištěno minimální personální 
zabezpečení vzdělávání a školských služeb poskytovaných v příslušném typu školského 
zařízení uvedené v příloze této vyhlášky.“. 

 
27. V § 7 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje slovy „2 a 3“. 

 
28. V § 7 se odstavce 2 a 4 zrušují. 

 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavec 5 se označuje jako 
odstavec 3. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYDL6HCM)



Č.j.: MSMT- 28095/2017-3 
 

5 
 

29. V § 7 odst. 2 se slova „základní částku“ nahrazují slovy „krajský normativ“ a slova 
„základní částky stanovené“ nahrazují slovy „krajského normativu stanoveného“. 
 

30. V § 7 odst. 3 se slova „k základní částce i k příplatku, pokud není stanoven v podobě 
násobku základní částky,“ zrušují. 
 

31. V § 8 se odstavce 3, 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16 zrušují. 
 
 Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.  
 

32. V § 8 odst. 3 se text „§ 1 písm. t)“ nahrazuje textem „§ 1 písm. e)“. 
 

33. V § 8 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“ a slova „1 lůžko“ se zrušují. 
 

34. Doplňuje se příloha, která včetně nadpisu zní: 
 

„Příloha k vyhlášce č. 492/2005 Sb. 

Minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb 
poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí  

1. Pro účely stanovení minimálního personálního zabezpečení k zajištění vzdělávání 
a školských služeb představuje 1 přepočtený úvazek pedagogického pracovníka 1 pracovní 
poměr pedagogického pracovníka vyjádřený počtem hodin přímé pedagogické činnosti 
podle jiného právního předpisu upravujícího rozsah přímé vyučovací, přímé výchovné, 
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků a 1 přepočtený úvazek nepedagogického pracovníka 1 pracovní poměr 
nepedagogického pracovníka vyjádřený 40 hodinami pracovní doby týdně. Minimální 
personální zabezpečení lze naplňovat pracovním poměrem nebo jiným základním 
pracovněprávním vztahem. 

2.  Pro určení výše krajských normativů činí minimální personální zabezpečení k zajištění 
vzdělávání a školských služeb ve středisku volného času, pokud daná právnická osoba 
nevykonává činnost školy ani jiného školského zařízení, 3 pedagogičtí pracovníci, z toho 
1 ředitel školského zařízení a 2 pedagogové volného času, s minimálním rozsahem v součtu 
2,5 přepočteného úvazku pedagogického pracovníka a 1 přepočtený úvazek 
nepedagogického pracovníka. 

3.  Pro určení výše krajských normativů činí minimální personální zabezpečení k zajištění 
vzdělávání a školských služeb ve školním klubu 1 pedagogický pracovník s minimálním 
rozsahem 0,5 přepočteného úvazku pedagogického pracovníka. 

4.  Pro určení výše krajských normativů činí minimální personální zabezpečení k zajištění 
školských služeb v zařízení školního stravování 1 nepedagogický pracovník s minimálním 
rozsahem 

a) pro školní jídelnu mateřské školy 0,8 přepočteného úvazku nepedagogického 
pracovníka, 
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b) pro školní jídelnu – výdejnu mateřské školy 0,264 přepočteného úvazku 
nepedagogického pracovníka, 

c) pro školní jídelnu – vývařovnu mateřské školy 0,536 přepočteného úvazku 
nepedagogického pracovníka, 

d) pro školní jídelnu základní školy 0,6 přepočteného úvazku nepedagogického 
pracovníka, 

e) pro školní jídelnu – výdejnu základní školy 0,15 přepočteného úvazku nepedagogického 
pracovníka, 

f) pro školní jídelnu – vývařovnu základní školy 0,45 přepočteného úvazku 
nepedagogického pracovníka, 

g) pro školní jídelnu střední školy nebo konzervatoře 0,6 přepočteného úvazku 
nepedagogického pracovníka, 

h) pro školní jídelnu – výdejnu střední školy nebo konzervatoře 0,15 přepočteného úvazku 
nepedagogického pracovníka, 

i) pro školní jídelnu – vývařovnu střední školy nebo konzervatoře 0,45 přepočteného 
úvazku nepedagogického pracovníka, 

j) pro školní jídelnu poskytující celodenní stravování dětem a žákům ubytovaným ve 
školském ubytovacím zařízení 0,9 přepočteného úvazku nepedagogického pracovníka, 

k) pro školní jídelnu poskytující celodenní stravování s výjimkou oběda dětem a žákům 
ubytovaným ve školském ubytovacím zařízení 0,675 přepočteného úvazku 
nepedagogického pracovníka. 

Pokud daná právnická osoba vykonává souběžně více činností uvedených v  písmenech a) 
až k), minimální personální zabezpečení se stanoví pouze podle toho písmene, které 
stanovuje nejvyšší rozsah tohoto zabezpečení.“.  

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
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