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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Návrh novely vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů    
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dne 
11. ledna 2018, s termínem dodání stanovisek do 2. února 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:  
 
1. Připomínky označené jako zásadní: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

K dopadu návrhu novely vyhlášky na státní rozpočet 
V části Odůvodnění MŠMT k dopadu předloženého materiálu na 
veřejné rozpočty uvádí: „Navrhovaná právní úprava výraznějším 
způsobem nezasahuje do stávajícího nastavení finanční 
náročnosti zabezpečení vzdělávání a školských služeb ve 
školských zařízeních zřizovaných krajem, obcí nebo svazky obcí 
z veřejných rozpočtů.“ 
S takto formulovaným výrokem zásadně nesouhlasíme. 
Požadujeme, aby MŠMT v materiálu jednoznačně uvedlo, zda s 
navrženou novelou vyhlášky je spojen dopad na státní rozpočet 
(ostatní veřejné rozpočty). Pokud ano, pak jej požadujeme v 
materiálu vyčíslit a doplnit o informaci o jeho zabezpečení.  
Zároveň předpokládáme, že navržené změny vyhlášky 
související s reformou financování RgŠ ÚSC mají na státní 
rozpočet neutrální dopad (jedná se o přerozdělení republikových 
normativů), a to i s ohledem na konstatování MŠMT v rámci 
schvalovacího procesu novely školského zákona (zákona č. 
101/2017 Sb.), že „navržená řešení sama o sobě negenerují 
zvýšené náklady spojené s jejich implementací“. 
Text ohledně dopadu předložené novely na státní rozpočet 
požadujeme uvést i v předkládací zprávě. 

Akceptováno: Text důvodové zprávy upraven a doplněno do 
předkládací zprávy. 

K financování středisek, klubů a družin  
Podle navrženého § 1 písm. b) je jednotkou výkonu 1 žák, 1 
student, který do střediska dochází pravidelně. Jednotkou 
výkonu ve školní družně je 1 dítě, 1 žák, kteří jsou přijati k 

Akceptováno částečně: Jednotky výkonu u středisek byly upraveny 
(zahrnuty různé činnosti). 
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pravidelné denní docházce (§ 1 písm. d). Požadujeme uvést, jak 
bude financována nepravidelná činnost středisek a činnost v 
době prázdnin v družinách a klubech.  
Vzhledem k tomu, že nově zavedené pojmy, jako pravidelná 
docházka, pravidelná denní docházka a nepravidelná a 
příležitostná docházka, nově upravuje § 2 odst. 3 návrhu novely 
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, požadujeme 
vypořádat připomínky k návrhu novely vyhlášky o krajských 
normativech až po uzavření vypořádání připomínek k návrhu 
novely vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Návrh novely 
vyhlášky o zájmovém vzdělávání rovněž nově upřesňuje, kdy 
středisko, klub a družina může vykonávat svou činnost. 
Požadujeme vysvětlit, proč byla jako kritérium výkonu jednotky 
pro stanovení krajského normativu PPP a SPC (§ 1 písm. h) 
vyhlášky) zvolena data z předchozího školního roku. 

Vysvětlení: Navrženou právní úpravu § 1 písm. h v této chvíli 
považujeme za „provizorní“ řešení. Výsledné řešení by měly přinést 
výstupy Individuálního systémového projektu Podpora kvalitních 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 
zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj 
(KIPR), jehož ukončení bude v roce 2019. 

Ke stanovení výše ONIV pro školní družiny 
V § 2 odst. 2 navržené vyhlášky je uvedeno, že pro stanovení 
krajských normativů na jednotky výkonů podle § 1 písm. d) a e) 
je rozhodný ukazatel…  
Písmeno d) se týká školní družiny, pro niž MŠMT podle § 161 
odst. 1) písm. e) novely školského zákona vyhlásí republikové 
normativy jako roční výši ostatních neinvestičních výdajů 
státního rozpočtu připadajících na 1 žáka ve školní družině. 
Současně podle § 161b odst. 1 MŠMT vyhlásí pro školská 
zařízení neuvedená v § 161 a 161a, pro výdaje na platy a ostatní 
osobní náklady ostatních zaměstnanců a pro ostatní neinvestiční 
výdaje školních družin republikové normativy jako roční výši 
výdajů státního rozpočtu na činnost školských zařízení 
uvedených v tomto odstavci, připadajících na 1 dítě, žáka a 
studenta v mateřské a základní škole a v denní formě vzdělávání 
ve střední škole, konzervatoři a ve vyšší odborné škole. 

Vysvětlení: Uvedení ostatních neinvestičních výdajů státního rozpočtu 
připadajících na 1 žáka ve školní družině v § 161 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 101/2017 Sb. je chybné, správně je uvedeno v § 161b odst. 
1. 
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Požadujeme objasnit, na základě kterého ustanovení školského 
zákona se bude postupovat při stanovení republikového 
normativu pro ONIV družiny, jenž bude základem pro stanovení 
krajského normativu. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Dosud platné znění vyhlášky: 
§ 1: 
písm. p): 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času 
zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se 
zaměřením na různé oblasti 
Znění zaslané do připomínkového řízení: 
písm. b) 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času 
zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se 
zaměřením na různé oblasti formou pravidelné docházky, 
Návrh na změnu 
písm. b) 1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času 
zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se 
zaměřením na různé oblasti formou pravidelné docházky 

Akceptováno: Text upraven 

Dosud platné znění vyhlášky: 
§ 2 odst 3: 
b) pokud se jedná o jednotku výkonu ve školském zařízení a 
nelze určit některý z ukazatelů uvedených v odstavci 2, z 
průměrných hodnot dosažených v průběhu uplynulého 
kalendářního roku nebo z hodnot stanovených krajským úřadem 
v uplynulém kalendářním roce v příslušném typu školského 
zařízení v rámci kraje,  
Znění zaslané do připomínkového řízení: 
§ 3 odst 3: 
c) pokud se jedná o žáka nebo studenta, kterému středisko 
volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností 
se zaměřením na různé oblasti, formou pravidelné docházky, 
jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě 
navazujících funkčních závislostí na počtu žáků nebo studentů,  
Návrh na změnu 
c) pokud se jedná o dítě, žáka nebo studenta, kterému středisko 
volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností 

Akceptováno: Text upraven 
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se zaměřením na různé oblasti, formou pravidelné docházky, 
jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě 
navazujících funkčních závislostí na počtu žáků nebo studentů, 

Plzeňský kraj Ke znění ust. Přílohy k vyhlášce č. 492/2005 Sb., odst. 2 a 3: 
Dle návrhu novely předkládané vyhlášky musí krajský úřad 
stanovit ukazatele pro výpočet krajského normativu tak, aby 
bylo zajištěno minimální personální zabezpečení vzdělávání a 
školských služeb poskytovaných v příslušném typu školského 
zařízení. 
V příloze novely vyhlášky je stanoveno minimální personální 
zabezpečení bez souvislosti na počet výkonů. V příslušných 
věcných vyhláškách o organizaci vzdělávání a školských služeb 
rovněž není stanoven minimální počet účastníků zájmového 
vzdělávání. Tím může dojít k neefektivnímu vynaložení 
finančních prostředků státního rozpočtu.  
Navrhujeme vložit text: 
„2. Pro určení výše krajských normativů činí minimální 
personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb 
ve středisku volného času: 
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 při minimálním počtu 650 
účastníků, kterým středisko volného času zajišťuje naplnění 
volného času formou pravidelné docházky. 
 
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 při 
minimálním počtu 70 účastníků, kterým školní klub zajišťuje 
naplnění volného času v jednotlivých formách docházky.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno (resp. aspektováno pouze částečně) doplněno, že 
toto minimální personální zabezpečení se vztahuje pouze na středisko, 
které je samostatným právním subjektem. Minimální počet „jednotek 
výkonů“ nebude touto vyhláškou stanovován. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
Minimální počet „jednotek výkonů“ nebude touto vyhláškou 
stanovován. 

Liberecký kraj K čl. I., odst. 3 Akceptováno text upraven tak že postihuje různé aktivity a činnosti 
včetně činnosti stanice zájmových činností. 
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Uvedeným odstavcem je novelizován § 1, písm. b). Z 
navrhovaného znění není zřejmé, jak budou financováni 
pedagogičtí pracovníci vykonávající činnost u příležitostných 
aktivit. Současně doporučujeme zpřesnit i stávající formulaci „se 
zaměřením na různé oblasti“, neboť z ní není patrné, zda do 
tohoto vymezení je zahrnuta i stanice zájmových činností 
zaměřená na jednu oblast zájmového vzdělávání. 
K čl. I., odst. 4 
Uvedeným odstavcem je novelizován § 1, písm. c). 
Upozorňujeme, že současná podoba výkazu Z 2-01 o školní 
družině – školním klubu neumožňuje odlišit pravidelnou denní 
docházku od pravidelné docházky. 

Výkaz bude patřičným způsobem upraven 

K čl. I., odst. 6 
Uvedeným odstavcem je novelizován původní § 1, písm. n), 
nově písm. h). Zásadním způsobem nesouhlasíme s navrhovanou 
úpravou jednotky výkonu pro školská poradenská zařízení, kdy 
namísto formulace „zajišťuje“(tedy v příslušném rozpočtovém 
roce, případně školním roce) je užito minulého tvaru slovesa, tj. 
„zajišťovala“ a to v předchozím školním roce. Uvedená úprava 
tak znamená, že pedagogicko-psychologické poradny a 
speciálně pedagogická centra budou financovány na základě 1,5 
roku starých údajů, v roce 2019 na základě výkazů dle stavu  
k 30. 9. 2017. Bude se tak jednat o jedinou školu či školské 
zařízení, které bude financováno  
na základě jednotek výkonu vztahujících se k odlišnému 
školnímu roku, než který je předmětem financování v příslušném 
rozpočtovém roce. Ze zdůvodnění navrhované úpravy také není 
zřejmý důvod vypuštění formulace „totéž platí, pokud školské 
poradenské zařízení poskytuje tyto služby zákonnému zástupci 
dítěte nebo žáka“ původního znění, s čímž opět nemůžeme 
souhlasit. 

Vysvětlení: Navrženou právní úpravu § 1 písm. h) v této chvíli 
považujeme za „provizorní“ řešení Konečné výsledné řešení by měly 
přinést výstupy Individuálního systémového projektu Podpora 
kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-
Poradenství-Rozvoj (KIPR), jehož ukončení bude v roce 2019. 

K čl. I., odst. 9 
Vztahuje se k § 2, odst. 2, konkrétně k ustanovení v písm. c) 
„průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze 
státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV)“ Dle 

Vysvětlení: Uvedení ostatních neinvestičních výdajů státního rozpočtu 
připadajících na 1 žáka ve školní družině v § 161 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 101/2017 Sb. je chybné, správně je uvedeno v § 161b odst. 
1. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYDL6LQE)



Č. j.: MSMT-28095/2017-3 
 
 

6 
 

novelizovaného § 1, písm. d) se jedná o školní družiny, přičemž 
ustanovení § 161, odst. 1., písm. e je stanovení výše ONIV 
určena do kompetence Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
K čl. I., odst. 10 
Uvedeným odstavcem je novelizován § 2, odst. 3. Ve vztahu k 
písm. a) není zřejmé, o jaký vztah se jedná (např. zda se jedná o 
poměr počtu jednotek výkonu a celkového počtu pedagogických 
pracovníků). V témže odstavci písm. b) není jasné, jaké další 
veličiny se má uvedená závislost týkat. V dosavadním znění 
vyhlášky se závislost týkala ukazatele Ž, H, VP na počtu 
jednotek výkonu. V návrhu vyhlášky se jedná zdánlivě o 
analogii, avšak ukazatele Ž, H a VP již v tomto návrhu nejsou 
zahrnuty. Uvedené platí i pro písm. c) a d). 

Vysvětlení: Celý bod 10 se věnuje stanovení ukazatele Np, tj. 
ukazatele počtu jednotek výkonu, připadajících na 1 pedagogického 
pracovníka. 
Ustanovení bodů b) až d) znamená, že v případě krajských normativů 
pro DM, SVČ a ŠK bude ukazatel Np stanoven v podobě funkční 
závislosti (tedy bude mít proměnnou hodnotu) na počtu jednotek 
výkonu daného zařízení. 

K čl. I., odst. 13 
Zásadním způsobem nesouhlasíme s odstraněním poslední věty: 
„Hodnotu ukazatele stanovenou podle tohoto odstavce lze dále 
zvýšit nebo snížit, nejvýše však o 5“ - odstavce 4 § 2, kterou je 
krajskému úřadu odebrána možnost normotvorby a korekce. 

Akceptováno: text ustanovení § 2 odst. 4 upraven. 

K čl. I., odst. 15 
Navrhovaná úprava § 2, odst. 6 je zmatečná. V textu, který se po 
úpravě vztahuje pouze na zařízení školního stravování, je 
povinen krajský úřad funkční závislost stanovit na základě počtu 
jednotek výkonu ve škole, což je zjevně nadbytečné, a nebylo v 
navrhovaném znění odstraněno. Z praktického hlediska 
pokládáme uvedenou úpravu za nerealizovatelnou a to s ohledem 
na zásadní změnu, kterou uvedený odstavec prošel. Zatímco 
stávající úprava stanovovala povinnost zohlednit malé 
organizace (s uvedenými součástmi) s méně než 10 zaměstnanci, 
nová úprava se vztahuje pouze na jednu součást – zařízení 
školního stravování, nadto limitní hodnotu snižuje na 5, avšak 
současně požaduje zohlednit snižování počtu zaměstnanců 
právnické osoby jako celku. K tíži krajského úřadu je tak z 
hlediska rozpočtových možností kladena obtížná povinnost 
předpokládající, že krajský úřad při stanovení krajských 

Akceptováno: text ustanovení § 2 odst. 6 vypuštěn. 
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normativů (v daném čase) zohlední způsob financování 
prostřednictvím normativů stanovených Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy (aniž by tyto normativy měl k dispozici). 
K čl. I., odst. 35 
Uvedeným ustanovením se doplňuje příloha vyhlášky 
stanovující minimální personální zabezpečení. V odst. 4, této 
přílohy, je nastaveno minimální personální zabezpečení v 
zařízeních školního stravování, přičemž jej nastavuje v pojmech 
vztahujících se ke školní jídelně mateřské školy, školní jídelně 
základní školy atd. Nicméně v praxi existují školní jídelny 
kombinované, resp. ani v souvisejících právních předpisech není 
upravena tzv. školní jídelna mateřské školy či školní jídelna 
základní školy. Existují školní jídelny, které mají strávníky – děti 
v předškolním vzdělávání a současně strávníky – žáky v 
základním či středním vzdělávání. Z uvedeného znění není na 
jisto postaveno, jak při stanovení minimálního personálního 
zabezpečení postupovat. Zda v případě školní jídelny stravující 
děti MŠ a žáky ZŠ provést součet minimálního personálního 
zabezpečení. S uvedeným zásadním způsobem nesouhlasíme, 
neboť u limitních organizací se bude jednat o neúčelně 
vynakládané prostředky, za přípustné pokládáme proporční 
zohlednění, nicméně pro něj není v navrhovaném znění žádná 
opora. Současně není stanoveno minimální personální 
zabezpečení školního stravování v případě dětského domova. 
Současně k uvedené příloze v návaznosti na předkládací zprávu 
musíme konstatovat, že předkladatel zákonné zmocnění určení 
minimálního personálního zabezpečení v případě školských 
poradenských zařízení nenaplní, což nás s ohledem na zásadní 
úlohu školských poradenských zařízení, při naplňování priorit 
vzdělávací politiky předkladatele související s tzv. společným 
vzděláváním, významně znepokojuje. 

Akceptováno: text přílohy upraven 

Královéhradecký 
kraj 

K § 1, písm. b):  
Návrh nezohledňuje kategorii "dítě" - tedy předškoláka, přičemž 
i s touto věkovou skupinou v SVČ pracují a dlouhodobě na tento 
nedostatek v současné vyhlášce č. 492/2005 Sb. upozorňují. 

Akceptováno: slovo „dítě“ bylo doplněno 
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Navrhujeme proto vymezený okruh výkonů upravit na: „1 dítě, 
1 žák, 1 student, …“ 
Navrhujeme zvážit možnost využívat pro rozpis rozpočtu i 
variantu dle počtu potenciálních klientů (řada aktivit – tedy i 
výkonů SVČ je generována díky zapojení dalších zdrojů). 
K příloze č. 1  - odst.2 minimální úvazky ve střediscích volného 
času: 
Na rozdíl od nutnosti zafinancovat minimální úvazky ve školním 
stravování zde považujeme stanovení minim. úvazků za 
zbytečné. Nesouhlasíme s tímto nastavením:  
- v našem kraji provozuje svoji činnost Stanice zájmových 
činností, Vrchlabí, které dlouhodobě financujeme pouze úvazek 
1,0 pedagogů. Zařízení funguje jako součást subjektu, který 
zabezpečuje činnost základní školy. Dofinancování pedagogů na 
2,5 a nepedagogů na 1,0 považujeme za nepřijatelné utrácení 
veřejných finančních prostředků. 
- další 4 střediska volného času mají rozepisované normativní 
úvazky menší než 2,5 (v malých městech s malým počtem 
potenciálních klientů).  
V případě ponechání tohoto ustanovení je nutné ujasnit, že jde o 
„minimální normativní úvazky“. Není totiž zcela zřejmé, zda u 
pedagogů údaj 2,5 představuje normativní úvazky pro nápočet 
mezd celkem před vyčleněním OON nebo ještě hůře skutečný 
úvazek pedagogů. 

Vysvětlení: jde o minimální normativní úvazky; do minimálního 
personálního zabezpečení se započítávají též pedagogičtí, příp. 
nepedagogičtí pracovníci zaměstnaní v rámci DPČ a DPP. Zároveň do 
vyhlášky doplněno, že navrhovaný standard je platný pro samostatně 
zapsané subjekty ve školském rejstříku, tedy které nejsou součástí jiné 
právnické osoby. 

Olomoucký kraj Úprava § 1 a 2 – čl. I návrhu, novelizační bod 3, 4 a 10 
V  § 1 a § 2 návrhu jsou užívány pojmy „pravidelná denní 
docházka“ a „pravidelná docházka“, resp. slovní spojení 
„formou pravidelné denní docházky“ a „formou pravidelné 
docházky“. Není však vysvětleno a definováno, co se rozumí 
pojmem „pravidelná docházka“, resp. „formou pravidelné 
docházky“, pojmy pravidelná denní docházka“ a „pravidelná 
docházka“ pak nejsou ani nijak rozlišeny. Není zřejmé, z jakého 
důvodu návrh nově používá vedle pojmu „pravidelná denní 
docházka“ i pojem „pravidelná docházka“. Je třeba pojem 

Definice jsou uvedeny v novele vyhlášky č. 74/2005 Sb. 
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„pravidelná docházka“ jasně definovat a rozlišit od pojmu 
„pravidelná denní docházka“. 
Úprava § 1 písm. b) a § 2 odst. 3 písm. c) – čl. I návrhu, 
novelizační bod 3 a 10 
V § 1 písm. b) návrhu je zaveden normativ pro středisko volného 
času pouze pro formu pravidelná docházka. Z návrhu však není 
vůbec zřejmé, jak bude financována nepravidelná činnost 
jednotlivých středisek volného času, která může být značně 
rozsáhlá? Tento problém se pak samozřejmě týká i § 2 odst. 3 
písm. c) návrhu, neboť ukazatelem průměrného počtu jednotek 
výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka pro 
stanovení krajského normativu u středisek volného času je pouze 
činnost formou pravidelné docházky. Aktuální znění návrhu tak 
představuje značnou a velmi reálnou hrozbu, že dojde k ohrožení 
dalších, často velmi rozsáhlých a rozmanitých forem práce ve 
střediscích volného času, případě k jejich úplnému utlumení, což 
je potřeba odmítnout. Je tedy potřeba odpovídajícím způsobem 
stanovit rovněž způsob financování nepravidelné činnosti 
středisek volného času. 

Akceptováno: text upraven. Předpokládáme, že krajské úřady budou 
pro financování činností středisek používat dosavadní „osvědčené“ 
postupy. 

Úprava § 2 (Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských 
normativů) 
Nově jsou v systému financování zohledňováni rovněž 
nepedagogičtí pracovníci u školních družin a školních klubů. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nikde tento krok 
nevysvětluje. Domníváme se, že dojde k nárůstu potřeby 
finančních prostředků. 

Vysvětlení: v současném systému jsou nepedagogičtí pracovníci 
školních družin a klubů zahrnuti v krajských normativech pro základní 
školy. V novém systému bude normativy „nepedagogické práce“ pro 
základní školy stanovovat MŠMT, ale tyto normativy již nebudou 
nepedagogy ŠD a ŠK zahrnovat. K nárůstu potřeby finančních 
prostředků tedy z tohoto titulu nedochází. 

Úprava § 2 odst. 6 – čl. I návrhu, novelizační bod 15 
Žádáme o zpřesnění, zda se to týká pouze samostatných jídelen 
jako právních subjektů nebo všech zařízení školního stravování 
pod školami, tedy i školních výdejen. 

Akceptováno: text § 2 odst. 6 vypuštěn. 

Pardubický kraj Připomínka k příloze - minimální personální zabezpečení k 
zajištění školských služeb v zařízení školního stravování 
V bodě č. 35 novely je uvedeno, že se doplňuje příloha, která zní 
„Minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a 
školských služeb poskytovaných školskými zařízeními 

Akceptováno: text přílohy doplněn 
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zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí“. V bodě č. 4 této 
přílohy je uvedeno minimální personální zabezpečení k zajištění 
školských služeb v zařízení školního stravování. Minimální výše 
úvazku nepedagogického pracovníka je uvedena pod písm. a) – 
k), a to podle toho, zda se jedná o mateřskou školu, základní 
školu, střední školu nebo konzervatoř a celodenní stravování. 
Navíc je rozlišeno, zda se jedná o úplnou školní jídelnu, školní 
jídelnu – výdejnu nebo školní jídelnu – vývařovnu. 
Formulaci navrhujeme upřesnit, aby bylo zřejmé, jak se 
minimální personální zabezpečení školního stravování posuzuje. 
Jedná se o to, zda se posouzení provádí podle bodů dle 
jednotlivých písmen samostatně (odděleně) nebo zda se 
posouzení týká celé školní jídelny dohromady.  
 Náš názor je, že posuzování minimálního personálního 
zajištění by mělo být prováděno za celé školní stravování 
najednou, protože jakékoliv nízké počty strávníků v několika 
segmentech školního stravování by při odděleném posuzování 
bylo nehospodárným vynakládáním prostředků státního 
rozpočtu. 
Např. při stravování 5 žáků ZŠ a 5 žáků SŠ by při odděleném 
počítání za každou část bylo minimu 1,2 přepočteného úvazku 
nepedagogického pracovníka, kdežto při počítání za školní 
stravování dohromady by bylo minimum 0,6 přepočteného 
úvazku nepedagogického pracovníka.  
Obdobně např. ve školní jídelně zajišťující vaření a výdej stravy 
pro 300 žáků ZŠ a navíc pouze vaření stravy pro dalších 6 žáků 
ZŠ (školní jídelna – vývařovna) by při odděleném počítání 
znamenalo nárůst z důvodu 6 uvařeným obědům o 0,45 
přepočteného úvazku nepedagogického pracovníka. 
Připomínka ke stanovení ONIV ve školní družině 
V bodě č. 9 novely vyhlášky je uvedeno, že pro stanovení 
krajských normativů na jednotky výkonu podle § 1 písm. d) a e) 
je rozhodný ukazatel …… c) průměrné roční výše ostatních 
neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na 
jednotku výkonu (ONIV). 

Vysvětlení: Uvedení ostatních neinvestičních výdajů státního rozpočtu 
připadajících na 1 žáka ve školní družině v § 161 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 101/2017 Sb. je chybné, správně je uvedeno v § 161b odst. 
1. 
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Navržené znění doporučujeme změnit, neboť písm. d) se týká 
školní družiny a písm. e) se týká školního stravování. Novela 
vyhlášky navrhuje, že ONIV pro školní družiny budou 
stanoveny krajským normativem, ačkoliv dle § 161, odst. 1 písm. 
e) novely školského zákona (zák. č. 101/2017 Sb.) výši ONIV 
pro školní družiny stanoví MŠMT. 
Připomínka k jednotce výkonu ve středisku volného času 
V bodě č. 3 novely vyhlášky je po doplnění slov „formou 
pravidelné docházky“ pod písm. b) toto znění: „1 žák, 1 student, 
kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času 
zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti formou 
pravidelné docházky.“ 
Formulaci navrhujeme upřesnit, aby bylo zřejmé, jak je ta 
jednotka výkonu myšlena. Dosud to bylo většinou chápáno tak, 
že se jedná o potenciální žáky či studenty, kterým středisko 
volného času ve svém obvodu zajišťuje naplnění volného času 
zájmovou činností. Znamená tato upřesněná formulace, že se i 
nadále jedná o potenciální klienty nebo je to myšleno tak, že se 
jedná o skutečné počty žáků a studentů vykázaných ve výkazu o 
činnosti střediska volného času Z 15-01 v oddíle I. přijatých k 
pravidelné docházce. 

Akceptováno: text upraven 

Jihomoravský kraj k novému znění § 1 písm. j) k) l) vyhlášky 
není stanoveno, z jakých podkladů se bude vycházet pro 
stanovení jednotky výkonu krajského normativu „1 skupina.“ 

Vysvětleno. 
Příslušné „skupiny“ jsou definovány zákonem 109/2002 Sb. a jsou 
vykazovány ve statistických výkazech 

K navrhovanému znění § 1 písm. b) vyhlášky. 
Jednotka výkonu by podle návrhu byla vázána pouze na 
zájmovou činnost realizovanou ve formě pravidelné docházky. 
Střediska volného času přitom vykonávají velké objemy 
vzdělávacích činností táborovou činností a další obdobnou 
činností a vzdělávacími programy navazujícími na rámcové 
vzdělávací programy škol. Bez zohlednění těchto objemů 
vzdělávací činnosti by financování, se zohledněním pouze dílčí 
části vzdělávací činnosti středisek volného času, mohlo přispět k 
deformování vzdělávací činnosti, protože by střediska volného 
času mohla „nezohledňované“ aktivity v praxi utlumovat. Přitom 

Akceptováno: text upraven 
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právě táborová činnost je společensky velmi významná. S 
ohledem na uvedenou argumentaci proto navrhujeme, aby byly 
stanoveny další jednotky výkonu pro táborovou činnost a další 
obdobnou činnost a pro vzdělávací programy navazující na 
rámcové vzdělávací programy škol. 
K navrhovanému znění § 2 odst. 2 vyhlášky. 
Domníváme se, že vyjma případů samostatných právních 
subjektů vykonávajících činnost školních družin, není důvod při 
stanovení krajských normativů zohledňovat i potřebu 
financování nepedagogického pracovníka. Školní družiny 
standardně využívají práci nepedagogických pracovníků 
financovaných z normativů vytvářeným školám, vedle kterých 
školní družiny působí. Z tohoto důvodu navrhujeme textu první 
věty § 2 odst. 2 vyhlášky doplnit takto: 
„(2) Pro stanovení krajských normativů na jednotky výkonu 
podle § 1 písmeno d), pro případ právních subjektů 
vykonávajících činnost výhradně školní družiny, písmeno e),  je 
rozhodný ukazatel:….“ 

Vysvětlení: v současném systému jsou nepedagogičtí pracovníci 
školních družin a klubů zahrnuti v krajských normativech pro základní 
školy. V novém systému bude normativy „nepedagogické práce“ pro 
základní školy stanovovat MŠMT, ale tyto normativy již nebudou 
nepedagogy ŠD a ŠK zahrnovat. K nárůstu potřeby finančních 
prostředků tedy z tohoto titulu nedochází. 

K navrhovanému  § 2, odst.3, písm. c) a d) vyhlášky 
navrhujeme vynechat pasáž o stanovení průměrného počtu 
jednotek výkonu připadajících na 1 pedagogického pracovníka 
jako funkční závislost v případě středisek volného času a 
školních klubů. K tomu závěru nás vede charakter činnosti 
středisek volného času (pravidelná a nepravidelná činnost) a 
okrajový význam v návaznosti na počet úvazků v případě 
školních klubů. 
Text po zapracování připomínky by zněl: 
„(3) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího 
na 1 pedagogického pracovníka se stanoví:  
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, 

Neakceptováno: u školských zařízení, pro která je v příloze vyhlášky 
uvedeno minimální personální zabezpečení, považujeme funkční 
závislost ukazatele Np (resp. No) na celkovém počtu jednotek výkonů 
v zařízení za nutnou. Jinak při zachování minima zabezpečení u 
„malých“ zařízení mohou být nehospodárně vynakládány prostředky 
pro „velká“ zařízení 
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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,“ 
K navrhovanému § 2, odst. 4 vyhlášky. 
Navrhujeme ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu 
stanovit bez zohlednění hodnot stanovených v kurzu pro získání 
základního vzdělání. Domníváme se, že zohledňování takových 
hodnot je zcela marginální. Text po zapracování připomínky by 
zněl: 
„(4) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího 
na 1 nepedagogického pracovníka se stanoví z průměrných 
hodnot dosažených v průběhu uplynulého kalendářního roku 
nebo v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje. 
Ukazatel podle věty první se stanoví jako funkční závislost nebo 
soubor nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních 
závislostí na počtu jednotek výkonu ve školském zařízení.“ 

Neakceptováno: I když jde o marginální oblast, je nutno respektovat 
skutečnost, že i organizace těchto kurzů může pro školu generovat 
zvýšenou potřebu nepedagogické práce. 

K navrhované příloze vyhlášky. 
Navrhované minimální personální standardy byly v předchozím 
období vytvářeny pro skupinu alespoň 20 strávníků ve smyslu 
vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V 
případě, že navrhované minimální personální zabezpečení 
nebude výslovně navrženo minimálně pro dvacet a více 
strávníků, dojde v mnoha případech k nehospodárnému 
nakládání s finančními prostředky, protože standard bude 
významně překonávat potřeby subjektů vykonávajících činnost 
školního stravování (součet minimálního personální zabezpečení 
u zařízení školního stravování vykonávajícího činnost pro více 
škol, ale i případy výkonu činnosti školního stravování pro jednu 
školu. Praktický příklad z našeho kraje: při souběhu strávníků 
MŠ (počet 20) a strávníků ZŠ (počet 2) by dle návrhu vyhlášky 
dostala ŠJ na 20 strávníků 0,8 úvazku a na pouhé 2 strávníky ZŠ 
0,6 úvazku.) Současně se domníváme, že v případě školních 
jídelen - výdejen uvedených v příloze pod bodem 4, písmeny e) 
a h) je minimální personální zabezpečení navrhováno jako 

Vysvětlení: minimální personální standardy se nesčítají, minimum je 
pro zařízení školního stravování jako celek, tzn. že u žádné ŠJ v kraji 
neklesne normativně stanovený počet nepedagogických pracovníků 
pod hodnotu uvedenou v příloze. Např. školní jídelna, která stravuje 15 
žáků musí mít  zajištěno 0,8 „normoúvazků“ nepedagogů, pokud 
v těch 15 stravovaných jsou i děti z MŠ. Pokud se stravuje společně  
pouze 15 žáků ZŠ a SŠ, musí mít  jídelna zajištěno 0,6 „normoúvazků“ 
nepedagogů a tp. 
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neodůvodněně nízké, a že nepokryje nezbytné potřeby těchto 
subjektů. 
K § 4 odst. 4, který stanovuje krajský normativ pro jednotku 
výkonu stravovaného 
Takto stanovený krajský normativ pro jednotku výkonu 
stravovaného s sebou v praxi přinese nezajištění optimálních 
podmínek pro jednotlivá zařízení školního stravování, což ve 
svém důsledku bude znamenat snížení stávající úrovně a rozsahu 
stravovacích služeb. K tomuto názoru nás vede především fakt, 
že v zařízeních školního stravování se počet fakticky 
stravovaných často mění v řádu dnů. Vycházet z údajů za měsíc 
říjen, ve kterém jsou navíc pravidelně zařazeny podzimní 
prázdniny, tyto údaje minimálně zkreslí. 

Akceptováno: text upraven (ponechán původní stav). 

Kraj Vysočina Připomínka k Čl. I bodu 3 a 10: 
Novelizační bod se týká upřesnění formulace jednotky výkonu 
podle § 1 písm. b), tzn. pro financování střediska volného času.  
V této souvislosti požadujeme ze strany předkladatele doplnit 
zdůvodnění navrhované právní úpravy a objasnit, zda se bude 
jednat o: 
a) potenciální klienty nebo  
b) skutečně vykázané počty žáků a studentů přijatých k 
pravidelné docházce.  
V případě uvedeném pod písm. b) upozorňujeme, že střediska 
volného času nemají ve školském rejstříku stanovenou nejvyšší 
povolenou kapacitu podle § 144 odst. 1 písm. e) školského 
zákona. Neexistuje tedy nástroj regulace nárůstu účastníků v 
zájmových útvarech středisek volného času. Škála a rozsah 
činností středisek volného času je přitom velmi široká a 
různorodá. Mohlo by tak dojít k neúměrnému a reálnou potřebou 
neodůvodněnému čerpání finančních prostředků státního 
rozpočtu. Nezbytným krokem k eliminaci tohoto rizika by, dle 
našeho názoru, muselo být současné stanovení povinnosti uvádět 
kapacitu střediska volného času ve školském rejstříku.  

Akceptováno částečně: Text upraven (pravidelná docházka 
vypuštěna). KÚ může nadále používat dosavadní osvědčené postupy. 
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Za praxí osvědčený považujeme tento model: počet žáků a 
studentů vzdělávajících se v daném školním roce v denní formě 
vzdělávání ve školách všech zřizovatelů, kterým mohou 
střediska volného času zajišťovat naplnění volného času 
zájmovou činností, rozdělí krajské úřady mezi jednotlivá 
střediska na základě svých osvědčených postupů, koncepčních 
záměrů a priorit. V této souvislosti rovněž odkazujeme na 
Závěrečnou zprávu o hodnocení dopadů regulace k novele 
školského zákona týkající se financování regionálního školství, 
z níž vyplývá, že v oblasti vzdělávání poskytovaného např. 
středisky volného času se předpokládá zachování stávajících 
kompetencí krajských úřadů.   
S ohledem na výše uvedené navrhujeme u středisek volného času 
výslovně stanovit, že jednotkou výkonu je potenciální klient.  
V souvislosti s výše uvedeným dále navrhujeme v § 2 odst. 3 
zcela vypustit písmeno c), neboť stanovení ukazatele 
průměrného počtu výkonu připadajícího na 1 pedagogického 
pracovníka jako funkční závislost u potenciálních klientů 
nepřichází v úvahu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na obligatorní stanovení jednotky výkonu „potenciální 
klient“ nelze akceptovat, neboť některé KÚ tyto jednotky nepoužívají, 
ale mají jiné osvědčené postupy. 
Vypuštění písmene c) nelze akceptovat. Funkční závislost je nutná pro 
zajištění minimálního personálního zajištění na straně jedné (u malých 
organizací) a pro zajištění ekonomicky efektivního financování 
„velkých“ organizací na straně druhé. 
 
 
 
 
 
 

Připomínka k Čl. I bodu 4 a 10: 
Novelizační bod se týká stanovení jednotky výkonu podle § 1 
písm. c), tzn. pro financování školního klubu.  
Sít školních klubů je velmi nerovnoměrná, převažují školy, které 
školní klub v rejstříku škol nemají zapsán. Na rozdíl do středisek 
volného času školní kluby mají nejvyšší povolenou kapacitu ve 
školském rejstříku stanovenou. Dle nově navrhovaného rozlišení 
forem docházky do školního klubu však není zcela zřejmé, zda 
se stanovená maximální kapacita školního klubu vztahuje na obě 
uvedené formy docházky, tj. pravidelnou denní docházku a 

Akceptováno: Text uzpraven (u ŠK ponechán současný stav) KÚ 
může nadále používat dosavadní osvědčené postupy. 
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pravidelnou docházku, nebo pouze na pravidelnou denní 
docházku. Požadujeme proto vysvětlení, na který způsob 
docházky se vztahuje nejvyšší povolená kapacita zapsaná ve 
školském rejstříku a zda je záměrem předkladatele stanovit dva 
normativy, každý pro odlišnou formu docházky do školního 
klubu.  
Pokud by se nejvyšší povolená kapacita vztahovala pouze na 
pravidelnou denní docházku, pak se pro pravidelnou docházku 
naše připomínka shoduje s připomínkou uvedenou u středisek 
volného času, na kterou se tímto v plném rozsahu odkazujeme. 
V takovém případě navrhujeme stanovit jednotky výkonu 
rozdílně podle formy docházky: 
a) u pravidelné denní docházky 1 žák, kterému školní klub 
zajišťuje naplnění volného času touto formou docházky (tzn. 
skutečně přijatý žák),  
b) u pravidelné docházky potenciální klient; jednalo by se 
o počet žáků druhého stupně příslušné základní školy, resp. 
odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia nebo konzervatoře, 
kterým může školní klub zajišťovat naplnění volného času 
zájmovou činností. Touto úpravou by byly vytvořeny podmínky 
pro obdobné financování pravidelné docházky jako u středisek 
volného času. 
V souvislosti s výše uvedeným dále navrhujeme v § 2 odst. 3 
zcela vypustit písmeno d), popř. stanovení ukazatele průměrného 
počtu výkonu připadajícího na 1 pedagogického dpovníka jako 
funkční závislost vztáhnout pouze k formě pravidelné denní 
docházky do školního klubu. 
Připomínka k Čl. I bodu 6 a 23: 
Novelizační bod se mj. týká stanovení jednotky výkonu podle § 
1 písm. h), tzn. pro financování školských poradenských 
zařízení.  
Vzhledem k různorodosti postižení a potřeb klientů, četnosti 
práce s nimi apod. neexistuje jednotná metodika vykazování 
jejich počtu a relevantní informace nelze jednoznačně získat ani 
z výkazů.  

Vysvětlení: Navrženou právní úpravu § 1 písm. h v této chvíli 
považujeme za „provizorní“ řešení Konečné výsledné řešení by měly 
přinést výstupy Individuálního systémového projektu Podpora 
kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-
Poradenství-Rozvoj (KIPR), jehož ukončení bude v roce 2019. 
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Za vyhovující a v praxi využitelné proto považujeme následující 
řešení: krajské úřady rozdělí celkový počet dětí, žáků a studentů 
v denní formě vzdělávání ve školách všech zřizovatelů daného 
školního roku, kterým mohou pedagogicko psychologické 
poradny nebo speciálně pedagogická centra zajišťovat potřebné 
činnosti a služby, mezi jednotlivá školská poradenská zařízení 
na základě svých osvědčených postupů, krajských záměrů a 
priorit. 
I v případě této připomínky lze podpůrně argumentovat 
podkladovými materiály MŠMT k návrhu novely školského 
zákona týkající se financování regionálního školství, kde u 
školských poradenských zařízení bylo počítáno s tím, že 
stávající kompetence krajských úřadů budou zachovány.   
U jednotky výkonu podle § 1 písm. h) pro financování školských 
poradenských zařízení proto navrhujeme stanovit, že jednotkou 
výkonu je potenciální klient.  
V souvislosti s výše uvedeným dále navrhujeme § 4 odst. 2 bez 
náhrady zrušit. 
Připomínka k Čl. I bodu 9: 
Navrhujeme v § 2 odst. 2 rozlišit ukazatele zvlášť pro jednotku 
výkonu podle § 1 písm. d) a podle § 1 písm. e):  
„Pro stanovení krajských normativů na jednotky výkonu podle § 
1 písm. d) je rozhodný ukazatel: 
průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 
nepedagogického pracovníka (No), 
průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka 
(Po).“ 
 „Pro stanovení krajských normativů na jednotky výkonu podle 
§ 1 písm. e) je rozhodný ukazatel: 
průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 
nepedagogického pracovníka (No), 
průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po), 
průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního 
rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV).“ 

Vysvětlení: Uvedení ostatních neinvestičních výdajů státního rozpočtu 
připadajících na 1 žáka ve školní družině v § 161 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 101/2017 Sb. je chybné, správně je uvedeno v § 161b odst. 
1. 
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Důvodem je uvedení návrhu vyhlášky do souladu se školským 
zákonem, neboť v § 161 odst. 1 písm. e) školského zákona, ve 
znění účinném od 1. 9. 2018, je uvedeno, že MŠMT vyhlásí pro 
školní družiny zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí 
normativy jako roční výši ostatních neinvestičních výdajů 
státního rozpočtu připadajících na 1 dítě nebo 1 žáka ve školní 
družině.  
Návrh vyhlášky (§ 2 odst. 2) je s tímto ustanovením školského 
zákona v rozporu. 
Připomínka k Čl. I bodu 12: 
Nesouhlasíme s návrhem, aby byl ukazatel průměrného počtu 
jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického 
pracovníka stanoven jako funkční závislost ve všech školských 
zařízeních bez rozdílu (§ 2 odst. 4, věta druhá). Domníváme se, 
že stanovení ukazatele průměrného počtu jednotek výkonu 
připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka jako funkční 
závislost ve všech školských zařízení není účelné a praktické, v 
některých případech postrádá i smysl (např. u dětských 
domovů). Rovněž v případě akceptování výše uvedených 
připomínek ohledně určení jednotek výkonu na potenciálního 
klienta není stanovení ukazatele jako funkční závislosti reálné.   
Navrhujeme ponechat stávající právní úpravu, tzn. funkční 
závislost stanovit pouze u zařízení školního stravování, kde to 
shledáváme opodstatněným. 

Akceptováno: text upraven 

Připomínka k Čl. I bodu 26: 
Trváme na ponechání stávající právní úpravy, tzn. možnosti 
použít opravný koeficient, nikoliv stanovení povinnosti použití 
opravného koeficientu.  
Změna financování regionálního školství znamená pro krajské 
úřady omezení stávajících normotvorných kompetencí v oblasti 
financování „veřejného“ regionálního školství. V předkládací 
zprávě a Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace k 
předmětné novele školského zákona bylo výslovně uvedeno:  
„U krajských úřadů znamená navržená změna systému 
financování RgŠ ÚSC omezení stávajících normotvorných 

Akceptováno: text upraven 
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kompetencí v oblasti financování RgŠ ÚSC. Normotvorná 
činnost zůstává krajským úřadům zachována pouze v těch 
oblastech vzdělávání a školských služeb, kde lze shledat reálný 
důvod pro mezikrajové rozdíly ve finančním zabezpečení těchto 
činností ze státního rozpočtu (rozdílné koncepce a priority krajů 
v otázkách řešení volného času dětí a mládeže, zajištění školního 
stravování a dalších služeb poskytovaných školskými 
zařízeními). Všechny ostatní stávající kompetence a činnosti 
krajských úřadů v oblasti financování zůstávají krajským 
úřadům zachovány.“ 
Navrhovaným nahrazením možnosti použití opravného 
koeficientu v § 4 odst. 4 jsou krajským úřadům ještě více zúženy 
mantinely pro zohlednění regionálních specifik. Realizace 
krajských koncepčních záměrů v oblasti vzdělávání a školských 
služeb bude navrhovanou úpravou výrazně omezena.  
Naopak ponecháním možnosti použít opravný koeficient zůstane 
krajskému úřadu zachován větší prostor pro vlastní 
normotvornou činnost a bude možné zohlednit všechny 
relevantní skutečnosti pro vytvoření co nejoptimálnějších 
podmínek pro jednotlivá zařízení školního stravování a pro 
zachování stávající úrovně a rozsahu standardních služeb, včetně 
dietního a výběrového stravování. 
Současně upozorňujeme v návrhu vyhlášky na nesprávně 
uvedený odkaz na § 1 písm. s) namísto § 1 písm. t).   
Navrhujeme následující znění bodu 26: 
„V § 4 odst. 4 se slova „Základní částku“ nahrazují slovy 
„Krajský normativ“ a text „§ 1 písm. t)“ se nahrazuje textem „§ 
1 písm. e)“.“ 
Připomínka k Čl. I bodu 35: 
Nově doplněná příloha vyhlášky upravuje minimální personální 
zabezpečení pro určení výše krajských normativů.  
Postrádáme zdůvodnění, na základě jakých podkladů a 
skutečností bylo minimální personální zabezpečení pro střediska 
volného času a školní kluby stanoveno. Personální potřebu 
výrazně ovlivňuje fakt, zda školské zařízení má či nemá 

Akceptováno částečně přílohy doplněny 
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samostatnou právní subjektivitu nebo je součástí právnické 
osoby. Stanovení minimálního personálního zabezpečení pro 
určení krajských normativů pro tato školská zařízení v bodech 2. 
a 3. přílohy navrhujeme vypustit.  
Podrobné zdůvodnění postrádáme i pro stanovení minimálního 
personálního zabezpečení pro zařízení školního stravování. V 
tomto případě navíc použitá terminologie nekoresponduje se 
školskými předpisy ani s definicí jednotek výkonů uvedených v 
§ 1 písm. e). Školní jídelny, resp. výdejny či vývařovny velmi 
často současně poskytují stravovací služby stravovaným, kteří se 
vzdělávají v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Není jasné, jaké minimální 
personální zabezpečení by platilo v takových případech. Pouhý 
součet navrhovaných minimálních přepočtených úvazků podle 
druhů škol může zvýšit nároky na finanční prostředky státního 
rozpočtu a vést k jejich neefektivnímu a nehospodárnému 
vynakládání.  
V případě zařízení školního stravování navrhujeme přílohu 
vyhlášky dopracovat v tom směru, aby z ní bylo jednoznačně 
možné stanovit minimální personální zabezpečení pro zařízení 
školního stravování, které současně poskytuje stravovací služby 
stravovaným z různých druhů škol. 

 
 
2. Připomínky označené jako doporučující: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

K bodům 2 až 6 (§ 1) a 18 až 26 (§ 4): 
Z důvodu velkého množství změn doporučujeme pro větší 
přehlednost zvážit sloučení bodů 2 až 6 (§ 1) a 18 až 26 (§ 4) tak, 
že budou předmětné body uvedeny slovy „§ 1 zní:“ a „§ 4 zní:“, 
za kterými bude následovat text navrhovaného znění ustanovení. 
Ostatní body návrhu vyhlášky se přečíslují. Současně 
doporučujeme zvážit, zda vzhledem k celkovému rozsahu změn 
(ve vyhlášce, která má včetně ustanovení o účinnosti a 

Vysvětleno.  
Z důvodu lepšího přehledu, co konkrétně se v daných ustanoveních 
mění, zachováváme rozvržení do jednotlivých novelizačních bodů.   
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zrušovacího ustanovení 10 paragrafů, se provádí celkem 35 
změn) a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde již o devátou 
novelizaci, nebylo vhodnější a jednodušší zpracovat novou 
vyhlášku. 
K důvodové zprávě: V obecné části, bodu 4 doporučujeme 
opravit překlep; slovo „EVRPOSKÉ“ nahradit slovem 
„EVROPSKÉ“. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K úvodní větě vyhlášky 
Doporučujeme upravit část úvodní věty, kde je nesprávně 
uvedeno nové zmocňovací ustanovení (již ve stavu po novele). 

Vysvětleno. 
V úvodní větě musí být nové zmocňovací ustanovení, protože právě to 
je vyhláškou prováděno.  

K bodu 4 
Doporučujeme vypustit čárku za slovem „oblasti“. 

Akceptováno.  

K bodu 10 
V písm. c) doporučujeme vypustit čárku za slovem „oblasti“. 
V písm. d) doporučujeme doplnit čárku za slovo „docházky“. 

Akceptováno.  

K bodu 12 (K §2 odst. 4 platného znění) 
V platném znění doporučujeme odstranit uvozovky u slova 
„Ukazatel“. 

Upraveno jinak.  
Vzhledem k jiným připomínkám bylo předmětné ustanovení novely a 
spolu s ním i platné znění reformulováno.  

K bodu 22 
Slovo „odstavce“ navrhujeme nahradit slovem „ustanovení“. 

Akceptováno.  

K bodu 27 
Pro lepší srozumitelnost doporučujeme zvážit úpravu znění. 
Formulace „ukazatele však musí zajistit minimální personální 
zabezpečení“ není zcela jasná. 

Akceptováno.  

K bodu 35 
V bodu 1 přílohy za účelem snadnější orientace v právní úpravě 
doporučujeme normativní odkaz doplnit odkazem na poznámku 
pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto jiného právního 
předpisu. 

Neakceptováno.  
Normativní odkaz dostatečně jasným způsobem specifikuje právní 
předpis, který je v oblasti školství zainteresovaným subjektům dobře 
znám. Vzhledem k nenormativní povaze poznámky pod čarou lze její 
doplnění považovat za nadbytečné.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Za účelem dosažení formy souladné s Legislativními pravidly 
vlády (dále jen LPV), konkrétně s čl. 30 odst. 1 a čl. 33 odst. 1 
písm. b) LPV, doporučujeme, aby byl nadpis návrhu formulován 
velkými tučnými písmeny, tedy jako „VYHLÁŠKA“ 

Akceptováno.  

K bodu 6 (§ 1) Akceptováno.  
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Doporučujeme v úvodní části tohoto bodu vypustit slovo „nová“ 
s ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. f) LPV. 
K bodu 18 (§ 4) 
Doporučujeme za slovo „části“ vložit slovo „ustanovení“ 
s ohledem na čl. 57 odst. 4 písm. i) LPV. 

Akceptováno.  

K bodu 21 (§ 4) 
Doporučujeme nahradit slovo „pedagogickými“ slovem 
„nepedagogickými“ tak, aby bylo zachováno přesné znění 
nahrazovaného spojení. 

Akceptováno.  

K bodu 22 (§ 4) 
Za textem „V § 4 odst. 1“ doporučujeme vypuštění slova „v“ a 
nahrazení slova „odstavce“ slovem „ustanovení“ tak, aby text 
bodu odpovídal analogickému (úvodní/závěrečná část) použití 
čl. 57 odst. 4 písm. i) LPV. 

Akceptováno. 

K bodu 26 (§ 4) 
Doporučujeme slova „písm. s)“ nahradit slovy „písm. t)“ tak, aby 
označení nahrazované části odpovídalo ustanovení § 4 odst. 4 
vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
dopravy 

Doporučujeme úvodní větu návrhu vyhlášky upravit tak, že se 
odkaz na zákon č. 472/2011 Sb. vypustí bez náhrady, jelikož 
tento zákon neobsahuje úpravu zmocňovacích ustanovení 
uvedených v § 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 
pozdějších předpisů. Tato zmocňovací ustanovení byla zavedena 
až zákonem č. 101/2017 Sb., kterým se mění školský zákon. 

Akceptováno. 

Národní 
bezpečnostní úřad 

S ohledem na skutečnosti, že došlo k zásadní změně zákonného 
zmocnění pro vydání vyhlášky, navrhovaná novela je již devátá 
a vyhláška se stává nepřehlednou a nesrozumitelnou, navržená 
novela provádí změny, mimo jednoho paragrafu, všech 
paragrafů, které lze novelizovat, a doplňuje novou přílohu, 
doporučujeme vydání nové vyhlášky, kterou nebude složité 
připravit z dokumentu „platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění“. 

Vysvětleno.  
Struktura a pravidla obsažená ve vyhlášce jsou obecně známa 
subjektům, které se jí mají řídit. Vzhledem k zachování kontinuity je 
vhodné provést novelizaci, z níž jsou zřejmé změny, které se 
v dosavadním textu provádějí.  

Ministerstvo vnitra K nadpisu vyhlášky: Akceptováno. 
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Doporučujeme v souladu s čl. 33 Legislativních pravidel vlády 
doplnit v nadpisu vyhlášky za slova „o krajských normativech“ 
slova „, ve znění pozdějších předpisů“, neboť předmětná 
vyhláška již byla několikrát novelizována. 
K čl. I bodu 1 – k úvodní větě vyhlášky č. 492/2005 Sb.: 
Doporučujeme tento novelizační bod vypustit, neboť úvodní 
věty předpisů se nenovelizují. Jedná se o nenormativní 
ustanovení, jejichž účel je de facto konzumován při vydání 
předpisu. Taktéž není možné odkazovat v úvodní větě vyhlášky 
z roku 2005 na ustanovení školského zákona, která do něj byla 
doplněna až v roce 2017. 

Vysvětleno.  
Vzhledem k zavedené praxi různých právních informačních systémů, 
jež zobrazují i úvodní věty předpisů, považujeme za přehlednější pro 
konečné uživatele právní úpravy, pokud mají k dispozici i 
aktualizované znění úvodní věty.   

K čl. I bodu 10 – k § 2 odst. 3 písm. c): 
Navrhujeme vypustit čárku před slovy „formou pravidelné 
docházky“. 

Akceptováno. 

K platnému znění – k § 2 odst. 4: 
Doporučujeme vypustit uvozovky u slova „Ukazatel“, 
předpokládáme, že nebylo úmyslem překladatele dané slovo 
zanést do vyhlášky uvozené. 

Upraveno jinak.  
Vzhledem k jiným připomínkám bylo předmětné ustanovení novely a 
spolu s ním i platné znění reformulováno.  

Ministerstvo 
zemědělství 

K předkládací zprávě, košilce pro mezirezortní připomínkové 
řízení a k názvu vyhlášky v doprovodných dokumentech 
Doporučujeme opravit překlep, v prvním odstavci chybí 
písmeno „m“ ve slově „předškolní“. Doporučujeme uvádět i 
v doprovodných dokumentech tento název vyhlášky: 
„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č 492/2005 Sb., o 
krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů“. 
Doporučujeme na košilce text „Promítnutí změn do stávajícího 
textu vyhlášky“ nahradit slovy „Platné znění“. 

Akceptováno 

K návrhu vyhlášky obecně 
Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn a ke skutečnosti, že 
platná vyhláška není nijak rozsáhlá, doporučujeme vydat 
vyhlášku novou. Také došlo k posunu zmocnění ve školském 
zákoně a i z tohoto důvodu by bylo vydání nové vyhlášky 
vhodné. 

Vysvětleno.  
Struktura a pravidla obsažená ve vyhlášce jsou obecně známy 
subjektům, které se jí mají řídit. Vzhledem k zachování kontinuity je 
vhodné provést novelizaci, z níž jsou zřejmé změny, které se 
v dosavadním textu provádějí. 

K bodu 1 Vysvětleno.  
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Tento bod je legislativně nepřípustný, nelze novelizovat úvodní 
větu původní platné vyhlášky v její novele. 

Vzhledem k zavedené praxi různých právních informačních systémů, 
jež zobrazují i úvodní věty předpisů, považujeme za přehlednější pro 
konečné uživatele právní úpravy, pokud mají k dispozici i 
aktualizované znění úvodní věty.   

K bodům 2 až 6 
Tato legislativní řešení působí nejasně, doporučujeme uvést 
v jednom bodu „§ 1 zní:….“. 

Vysvětleno.  
Z důvodu lepšího přehledu, co konkrétně se v daných ustanoveních 
mění, zachováváme rozvržení do jednotlivých novelizačních bodů.   
 

K platnému znění 
Doporučujeme uvést jen „Platné znění části vyhlášky č. 
492/2005 Sb., o krajských normativech, s vyznačením 
navrhovaných změn:“. Pak pokračovat až § 1 a vzadu vypustit 
účinnost a podpis ministryně. 

Akceptováno částečně.  

K odůvodnění 
Na str. 3 doporučujeme opravit překlep ve slově „určené“, chybí 
tam písmeno r. 
K bodům 28 až 31 (§ 7) a k bodům 32 až 34 (§ 8) 
Doporučujeme opravit překlep – „Jedná se o legislativně 
technické úpravy vyplývající za ze změn navržených 
v ustanoveních § 1 až 5.“ 
Doporučujeme sjednotit, za nadpisy k bodům někde je dvojtečka 
a jinde není. 

Akceptováno.  

Dáváme ke zvážení, zda nesjednotit písmo ve všech 
dokumentech. Někde je použit styl Calibri a někde styl Times 
New Roman. 

Akceptováno.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K předkládací zprávě: 
Z důvodu zvýšení srozumitelnosti zprávy doporučujeme použité 
zkratky, jejichž význam není běžně znám (jako např. ÚSC nebo 
Ips KIPR), rozepsat, příp. doplnit k nim do závorky nezkrácený 
text. 

Akceptováno 

K předkládací zprávě: 
Doporučujeme překontrolovat správnost používání interpunkce 
ve zprávě, např. v textu „§ 161, písm. b)“ je třeba odstranit 
nadbytečnou čárku a za textem „(II. a V.)“ doplnit tečku. 

Akceptováno 

K návrhu vyhlášky: Vysvětleno.  
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Obecně – s ohledem na velký rozsah navrhovaných změn ve 
vyhlášce č. 492/2005 Sb. doporučujeme zvážit vydání zcela nové 
vyhlášky, což se jeví z hlediska adresátů této právní normy 
uživatelsky příznivější. 

Struktura a pravidla obsažená ve vyhlášce jsou obecně známy 
subjektům, které se jí mají řídit. Vzhledem k zachování kontinuity je 
vhodné provést novelizaci, z níž jsou zřejmé změny, které se 
v dosavadním textu provádějí. 

K návrhu vyhlášky: 
Dáváme ke zvážení, zda je v úvodní větě návrhu vyhlášky 
správně uveden zákon č. 472/2011 Sb., který se podle našeho 
názoru netýká platného znění zákonného zmocnění uvedeného v 
§ 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f) školského zákona. 

Akceptováno.  

K návrhu vyhlášky: 
K bodu 2 – domníváme se, že nelze legislativně zrušit najednou 
v jednom bodě všechna uváděná písmena a) až j), l) až o) a s) a 
w), ale tuto změnu je třeba rozepsat do několika bodů 
v návaznosti na další navrhované změny textu § 1 s tím, že dojde 
k postupné několikeré změně označení písmen. 

Neakceptováno. Podle našeho názoru odpovídá Legislativním 
pravidlům vlády.  

K návrhu vyhlášky: 
6. K bodu 4 a 6 – navrhujeme zvážit doplnění slova „nebo“ 
na konci textu bodů 1 (viz čl. 42 Legislativních pravidel vlády). 

Neakceptováno.  
V daném případě se jedná o vyjádření vyčerpávajícího výčtu, nikoliv 
alternativ.  

K návrhu vyhlášky: 
K bodu 11 – slovo „vzdělání“ za slovem „formě“ navrhujeme 
nahradit slovem „vzdělávání“. 

Akceptováno.  

K návrhu vyhlášky: 
K bodu 14 – domníváme se, že za slovy „ základního vzdělání“ 
by neměla být napsána čárka. 

Vysvětleno a upraveno jinak.  
Čárka je vdaném případě na místě vzhledem ke skutečnosti, že se 
jedná o vztažnou větu, jež se váže na slovo „školy“. Text platného 
znění byl dán do souladu.  

K návrhu vyhlášky: 
K bodu 15 – slovo „které“ za slovy „školních družin,“ 
doporučujeme nahradit slovem „která“. 

Upraveno jinak.  
Ustanovení se vypouští.  

K návrhu vyhlášky: 
K bodu 18 – za slova „úvodní části“ doporučujeme uvést slovo 
„ustanovení“. 

Akceptováno.  

K návrhu vyhlášky: 
K bodu 21 – slovo „pedagogickými“ doporučujeme nahradit 
slovem „nepedagogickými“. 

Akceptováno. 
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K návrhu vyhlášky: 
K bodu 22 – slovo „odstavce“ doporučujeme nahradit slovem 
„ustanovení“. 

Akceptováno. 

K návrhu vyhlášky: 
K bodům 24, 29 a 32 - máme za to, že nelze v jednom 
novelizačním bodě najednou zrušit uváděné odstavce, ale tuto 
změnu je třeba provést postupně provázaně s dalšími změnami 
ustanovení. 

Neakceptováno.  
Podle našeho názoru neodporuje Legislativním pravidlům vlády.  

K návrhu vyhlášky: 
K bodu 35 - v uvozovací větě novelizačního bodu doporučujeme 
za slovo „která“ doplnit slova „včetně nadpisu“. Dále dáváme ke 
zvážení, zda by v odstavci 1 mezi slova „pedagogického 
pracovníka“ a „jeden pracovní poměr nepedagogického 
pracovníka“ nemělo být vloženo lomítko nebo slovo „nebo“. 

Akceptováno.  

K odůvodnění: 
K obecné části, bod 12. - vzhledem k tomu, že součástí materiálu 
není Zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA), je nezbytné 
tuto zprávu zpracovat, aby bylo zřejmé, proč byla zvolena právě 
tato varianta změny prováděcího právního předpisu, nebo 
doplnit odůvodnění neprovedení hodnocení dopadů předmětné 
regulace ve smyslu Procesních pravidel stanoveným v bodě 3 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), případně 
čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno.  

K odůvodnění: 
Ke zvláštní části, k čl. II - doporučujeme doplnit odůvodnění 
zvoleného data nabytí účinnosti návrhu vyhlášky. 

Akceptováno 

Český 
telekomunikační 
úřad 

Doporučujeme v nadpisu vyhlášky za slovo „normativech“ 
doplnit čárku a slova „ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno.  

Doporučujeme v čl. II na konec věty doplnit tečku. Akceptováno. 
Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

K čl. I, bodu 8. 
Navrhujeme zrušit uvedený bod, jelikož uvedená ustanovení již 
obsahují navrhovaný text „Pp“, resp. v rozporu s novelizačním 
bodem není u této zkratky v textu publikovaném ve Sbírce 
zákonů užit formát horního indexu. Za úvahu stran případné 
novelizace by naopak stála zkratka „Po“, která je ve vzorcích 

Upraveno jinak.  
V platném znění horní index nahrazen správně dolním indexem.  
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používána s dolním indexem, v rozporu s tvarem, kterým je v § 
2 odst. 1 písm. d) zavedena. 
K čl. I, bodu 9. a 23. 
Na začátek věty doporučujeme vložit slovo „V“ v souladu s čl. 
57 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno.  

K čl. I, bodu 17. a 23.  
Na konci citace nového § 3 (bod 17.) a na konci citace nového § 
4 odst. 2 (bod. 23.) je nutno dokončit větu tečkou; navrhujeme ji 
doplnit. 

Akceptováno.  

K čl. I, bodu 32. 
Navrhujeme nahradit slovo „až“ slovem „a“, jelikož se jedná 
pouze o výčet dvou odstavců, které se přečíslovávají (např. v 
bodě 9 je použito slovní spojení s „a“ a nikoliv s „až“ - 
„Poznámky pod čarou č. 4 a 5 se zrušují.“). 

Akceptováno.  

5. K čl. II 
Doporučujeme doplnit nadpis „Účinnost“ v souladu s čl. 28 odst. 
3. Legislativních pravidel vlády a tečku na konci věty. 

Akceptováno.  

Úřad vlády České 
republiky 
Odbor 
kompatibility 

Předložený materiál do jisté míry upravuje způsob financování 
škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou kraje, obce, 
popř. svazky obcí. Problematika přidělování prostředků z 
veřejných rozpočtů se v obecné rovině dotýká oblasti 
hospodářské soutěže, která je právem EU výrazně upravena. 
Oblast školství není z pravidel hospodářské soutěže plošně 
vyloučena (viz výše zmiňovaný čl. 107 a násl. SFEU), byť má 
svá určitá specifika. Za veřejnou podporu se totiž obvykle 
nepovažuje případ, kdy se poskytují dotace na poskytování 
státního či státem garantovaného vzdělávání, resp. vzdělávání, 
které tvoří součást obecného (státem garantovaného) 
vzdělávacího systému v členském státě. Předkladatel oblast 
veřejných podpor v bodu 4. „Zhodnocení souladu s právem EU“ 
odůvodnění nezmiňuje a tudíž se ani nevyjadřuje k souladu 
navrhované úpravy s oblastí hospodářské soutěže. Žádáme 
doplnit. 

Akceptováno.  

Královéhradecký 
kraj 

K § 1, písm. b):  Akceptováno částečně: Text upraven (pravidelná docházka 
vypuštěna). KÚ může nadále používat dosavadní osvědčené postupy. 
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 Dosavadní úvazky v SVČ jsme rozepisovali podle počtu 
potenciálních klientů metodou, která byla odsouhlasena před 3 
roky v rámci kraje s jednotlivými SVČ a zohledňovala i rozsah 
aktivit v oblasti příležitostných akcí a táborové činnosti. Nyní má 
být zřejmě zakotven nápočet čistě podle počtu klientů v 
zájmových útvarech s pravidelnou docházkou, vykázaných ve 
statist. výkazech – možnost zohlednění počtu potenciálních 
klientů tímto padá. K naší předchozí připomínce k ustanovení 
§1, písm. b) doplňujeme upozornění, že dojde k řadě problémů 
spojených se změnou metody financování. 
Rozpis prostředků navrženým způsobem zřejmě nebrání čerpat 
dotaci i na ostatní aktivity. Nicméně je nezohlední jako potřebný 
výkon, což může vést k tomu, že se ze SVČ stanou "kroužkaři" 
ve školním roce a příležitostné činnosti nebo tábory, které je 
třeba nejen realizovat, ale také předem připravovat a poté 
vyúčtovat, budou v činnostech SVČ výrazně omezeny (neboť 
čas pro přípravu a vyúčtování bude chybět v "soutěži" o počet 
dětí v pravidelné činnosti). 

 

K § 8, odst. 3):  
Navrhujeme tento text umístit na konec §1, e) … problematika 
by byla přehledněji vymezena na jednom místě. 

Vysvětleno.  
Dané pravidlo se nehodí do ustanovení s konkrétním výčtem jednotek 
výkonu.  

K § 8, odst. 4):  
Navrhujeme tento text umístit do §2 … problematika by byla 
přehledněji vymezena na jednom místě. 

Vysvětleno.  
Dané pravidlo se nehodí do ustanovení s konkrétním výčtem jednotek 
výkonu. 

K příloze č. 1  - odst. 4 minimální úvazky v zařízení školního 
stravování: 
Ve školních jídelnách běžně dochází k souběhu stravování dětí 
MŠ a žáků ZŠ, odběru obědů žáky ZŠ a středních škol s 
celodenním stravováním, činnosti jídelny a vývařovny.  
Předpokládáme, že vyčíslené minimální úvazky představují 
hodnotu normativního úvazku celkem (=součet dílčích 
normativních úvazků na jednotlivé dílčí výkony). V tom případě 
návrh celkem vyhovuje.  
Problém zohlednění obědů několika stravovaných žáků v ŠJ při 
škole s dětským domovem (stravovaní žáci, kteří jsou zároveň 

Vysvětleno. 
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ubytovaní v DD, se do výkonů ŠJ nezapočítávají): v ŠJ je 
dostatečně vysoký skutečný úvazek, ale v propočtu jen na obědy 
neubytovaných žáků je normativně rozepisováno málo. 
Předpokládáme, že se vyhodnocuje celkový úvazek, tj. 
skutečnost dokrývaná i z normativu dětského domova. 

 
 
 
Ano žáci ubytovaní v DD mají v normativu pro DD zahrnuto i 
celodenní stravování 

Pardubický kraj Připomínka k ukazateli průměrného počtu jednotek výkonu 
připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka 
V bodě č. 12 novely vyhlášky se stanovuje, že ukazatel 
průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 
nepedagogického pracovníka se stanoví jako funkční závislost 
nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních 
závislostí na počtu jednotek výkonu ve školském zařízení. 
Doporučujeme, aby funkční závislost u ukazatele průměrného 
počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického 
pracovníka byla v novele vyhlášky ponechána ve stávajícím 
rozsahu, tzn. pouze u školního stravování. Ostatní školská 
zařízení, pro která budou krajské úřady stanovovat od roku 2019 
krajské normativy, jako např. PPP, SPC, ŠK, apod., nejsou tak 
četné, a proto v jejich případě funkční závislost u tohoto 
ukazatele ztrácí smysl. 

Akceptováno. 

Jihočeský kraj Připomínka k příloze vyhlášky, odkazované v § 5. 
Příloha „Minimální personální zabezpečení …“ by bylo vhodné 
přehledněji strukturovat v odstavci 4. písmena d) a g), které by 
bylo možné nahradit písmenem:  
d) pro školní jídelnu základní školy a střední školy nebo 
konzervatoře 0,6 přepočteného úvazku nepedagogického 
pracovníka 
a písmena e), f), h) a i) písmenem:  
e) pro školní jídelnu – výdejnu základní školy a střední školy 
0,15 přepočteného úvazku a pro školní jídelnu – vývařovnu 
základní školy a střední školy 0,45 přepočteného úvazku 
nepedagogického pracovníka 

Neakceptováno.  

Kraj Vysočina Připomínka k Čl. I bodu 15: 
Navrhujeme upravit znění novelizačního bodu č. 15 takto:  

Upraveno jinak  
Ustanovení bylo vypuštěno.  
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„15. V § 2 odst. 6 se slova „základních škol tvořených pouze 
třídami prvního stupně, mateřských škol, základních škol 
speciálních a“, slova „a školních družin, které těmto školám 
zabezpečují služby“ a slova „škole nebo“ zrušují, číslo „10“ se 
nahrazuje číslem „5“ a za slova „výše platu“ se vkládají slova 
„nepedagogického pracovníka“.“ 
Výsledné znění § 2 odst. 6 s vyznačenými změnami:  
„(6) V případě základních škol tvořených pouze třídami prvního 
stupně, mateřských škol, základních škol speciálních a zařízení 
školního stravování a školních družin, která těmto školám 
zabezpečují služby, jejichž celkový počet zaměstnanců činí 10 5 
a méně, se ukazatel průměrné měsíční výše platu 
nepedagogického pracovníka stanoví podle odstavce 5 v 
podobě funkční závislosti na počtu jednotek výkonu ve škole 
nebo školském zařízení tak, že se zohlední zvyšování průměrné 
výše příplatku za vedení v závislosti na snižování počtu 
zaměstnanců právnické osoby.“ 
Připomínka k Čl. I bodu 18: 
Navrhujeme za slova „úvodní části“ vložit slovo „ustanovení“.  
„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“.“ 
Jedná se o odstranění zjevné chyby v psaní. 

Akceptováno.  

Připomínka k Čl. I bodu 21: 
Upozorňujeme, že je chybně uvedeno stávající znění textu 
vyhlášky, který je nahrazován. Současně navrhujeme za slovy 
„školských zařízení“ vypustit čárku. Navrhujeme následující 
znění bodu 21:  
„V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „ ,jejichž činnost je realizována 
pouze nepedagogickými pracovníky“ nahrazuje slovy „školního 
stravování a u školních družin“.“ 

Akceptováno.  

Připomínka k Čl. I bodu 25: 
Z hlediska větší přehlednosti a srozumitelnosti textu navrhujeme 
tento novelizační bod formulovat následovně:  

Akceptováno.  
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„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“.“ 
Připomínka k Čl. I bodu 28: 
Domníváme se, že v § 7 odst. 1 by měl být uveden rovněž odkaz 
na koeficienty podle § 4 odst. 3 (tzn. stávající § 4 odst. 6), nejen 
podle § 4 odst. 2. 

Akceptováno.  

Magistrát hlavního 
města Prahy 

k bodům 4 (§ 1 písm. c) bod 2), 6 (§ 1 písm. h) bod 2) a 10 (§ 2 
odst. 3 písm. c)): 
v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády čárku na 
konci textu nahradit středníkem, 

Vysvětleno.  
Podle našeho názoru není vhodné z hlediska přehlednosti a 
srozumitelnosti textu.  

k bodu 6 (§ 1 písm. i) a j)): 
v souladu s čl. 45 odst. 4 nebo 5 Legislativních pravidel vlády za 
slovo „péče“ vložit normativní odkaz na jiný právní předpis 
obsahující výslovný odkaz na jiný právní předpis v podobě jeho 
zkráceného názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího 
jednoznačné určení tohoto jiného právního předpisu, nebo 
nenormativní odkaz na jiný právní předpis s použitím slov „jiný 
právní předpis“, 

Neakceptováno.  
Zachovává se dosavadní právní úprava, normativní odkaz není nutný; 
daná poznámka pod čarou má sloužit pro jednodušší orientaci 
v souvisejících právních předpisech.  

k bodům 17 (§ 3) a 23 (§ 4 odst. 2): 
na konci textu doplnit tečku, 

Akceptováno.  

k bodu 19 (§ 4 odst. 1 písm. a)): 
v souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády slovo „písm.“ 
nahradit slovem „písmenu“, 

Akceptováno.  

k bodu 35 (příloha): 
v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády v bodě 1 
slovo „jeden“ nahradit číslem „1“. 

Akceptováno.  

ČMOS PŠ 
ČMKOS 
 

Bod 5 návrhu novely, § 1 nově písm. g) 
V bodech 1 a 2 je uveden text „zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona pro děti nebo žáky s těžkým zdravotním 
postižením“. V žádném právním předpise ovšem není obsaženo 
vymezení skupiny dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. 
Označení „těžké zdravotní postižení“ obsahovala již zrušená 
vyhláška č. 73/2005 Sb., v § 1 odst. 5. 

Vysvětleno.  
Přejímá se dosavadní právní úprava.  
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Bod 15 návrhu novely, § 2 odst. 6 
Je uveden limit počtu zaměstnanců (v počtu 5 a méně). Pro 
určitost by bylo vhodné uvést, zda jde o počet zaměstnanců ve 
fyzickém nebo přepočteném vztahu. 

Upraveno jinak.  
Ustanovení bylo vypuštěno.  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

„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  
2. Pro určení výše krajských normativů činí minimální 
personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb 
ve středisku volného času: 
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. 
 
V tomto případě nepožadujeme změnu znění, ale navrhujeme 
zdůraznit započitatelnost pedagogických i nepedagogických 
pracovníků zaměstnaných v rámci DPČ a DPP. Zároveň si 
dovolujeme upozornit, že takto navrhovaný standard lze 
považovat za vyhovující pouze u samostatných subjektů a nelze 
jej uplatnit pro školy a školská zařízení, která sdružují více typů 
škol a školských zařízení. 

Akceptováno částečně 

Moravskoslezský 
kraj 

K § 1 písm. b) 
Navrhujeme zrušit jako jednotku výkonu pro stanovení 
krajského normativu 1 žák, 1 student, kterému středisko volného 
času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se 
zaměřením na různé oblasti formou pravidelné docházky. V 
souvislosti s tím navrhujeme zrušit stanovení ukazatele 
průměrného počtu jednotek výkonu jako funkční závislost.  
Navrhujeme stanovit jako jednotku výkonu pro středisko 
volného času potencionálního klienta.  
Odůvodnění:  
Vzhledem k různorodé činnosti vykonávané středisky volného 
času považujeme za neefektivní stanovovat jako jednotku 

Akceptováno částečně: Text upraven (pravidelná docházka 
vypuštěna). KÚ může nadále používat dosavadní osvědčené postupy. 
 
Požadavek na obligatorní stanovení jednotky výkonu „potenciální 
klient“ nelze akceptovat, neboť některé KÚ tyto jednotky nepoužívají, 
ale mají jiné osvědčené postupy. 
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výkonu žáka, studenta formou pravidelné docházky. Zároveň 
upozorňujeme na skutečnost, že v případě zachování původně 
navrhované jednotky výkonu lze očekávat u středisek volného 
času nárůst počtu pracovníků. Tato školská zařízení nejsou 
limitována v souladu s vyhláškou č. 274/2009 Sb., o školských 
zařízeních, ve znění vyhlášky č. 54/2016 Sb., nejvyššími 
povolenými počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných 
jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení, a byl by 
zde tudíž prostor pro další rozšíření jejich pravidelné činnosti a 
zvýšení počtu zaměstnanců, což krajské úřady nebudou moci 
korigovat. Z tohoto důvodu navrhujeme jako jednotku výkonu 
potencionálního klienta. 
K § 1 písm. m) 
Navrhujeme zrušit jednotku výkonu 1 žák v oboru vzdělávání ve 
střední škole v denní formě vzdělávání, kterému praktické 
vyučování zajišťuje středisko praktického vyučování. 
Navrhujeme stanovení maximálního počtu hodin výuky 
(PHmax). 
Odůvodnění:  
Ačkoliv se jedná o školské zařízení, je praktické vyučování žáků 
součástí jejich vzdělávání ve střední škole, která je zajišťována 
učiteli odborného výcviku. Domníváme se, že i nástroj 
financování pedagogické práce by měl spočívat ve stanovení 
týdenního počtu hodin, tak jak tomu je u pedagogů středních 
škol. 

Neakceptováno: byla by nutná změna školského zákona 

K § 2 odst. 4 
Navrhujeme zrušit stanovení ukazatele průměrné jednotky 
výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka u školní 
družiny a školního klubu jako funkční závislost nebo soubor 
nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na 
počtu jednotek výkonu.  
Odůvodnění: 
Považujeme za neúčelné, aby u těchto školských zařízení byl 
uvedený ukazatel stanovován jaké funkční závislost, a to 
především vzhledem k zanedbatelné výši pracovních úvazků 

Akceptováno  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYDL6LQE)



Č. j.: MSMT-28095/2017-3 
 
 

34 
 

nepedagogů (bude se jednat v podstatě jen o minimální úvazky 
nezbytné pro zajištění úklidových prací v oddělení školních 
družin a klubů). 
Obecná poznámka: 
Považujeme za nesystémové, aby základní nástroj pro 
financování byl u jednoho druhu zařízení stanovován ze dvou 
úrovní (nepedagogická práce a ONIV u školních družin dle 
krajského normativu a oblast pedagogické práce naopak v rámci 
nového systému financování regionálního školství bude v 
kompetenci MŠMT). Zároveň podotýkáme, že školní družina 
jako samostatný právní subjekt v Moravskoslezském kraji 
neexistuje. Také z tohoto důvodu nebyl dosud normativ pro 
nepedagogickou práci ve školní družině samostatně stanovován 
a nepedagogická práce u tohoto druhu zařízení (především úklid) 
byla součástí normativu pro základní školu. 
K § 2 odst. 6 
Navrhujeme v ustanovení § 2 odst. 6 vypustit slova „škole nebo“. 
Odůvodnění: 
Ustanovení tohoto odstavce se dle našeho názoru týká pouze 
zařízení školního stravování samostatně zřízených, tudíž 
považujeme odkaz na „školu“ za nadbytečný. 

Upraveno jinak.  
Odstavec 6 byl vypuštěn.  

K § 4 odst. 3 
Navrhujeme v ustanovení § 4 odst. 3 vypustit slova „škol a“. 
Zároveň doporučujeme upřesnit, zda se tento postup týká pouze 
samostatně zřízených školských zařízení. 
Odůvodnění:  
Považujeme za nesystémové, aby se opravný koeficient k 
průměrnému platovému stupni pedagogických pracovníků 
počítal za celou organizaci, tedy vč. školy. Zohlednění 
konkrétního platového stupně pedagoga školy bude v novém 
systému financování záležitostí financování ze strany MŠMT, 
tudíž by došlo k dvojímu financování.  
Zároveň není zcela zřejmé, zda tento opravný koeficient je určen 
pouze pro školská zařízení samostatně zřízená nebo také pro 
školská zařízení, jež jsou součástí organizace se školou. 

Vysvětlení: Škol se ustanovení týká v případě, že škola pořádá kurz na 
doplnění základního vzdělání (a je jí tedy stanovován krajský normativ 
na tento kurz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud je školské zařízení součástí organizace se školou, lze opravný 
koeficient použít také, posuzuje se však pouze platová úroveň 
pedagogů v daném zařízení, nikoliv v právnické osobě jako celku. 
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K § 4 odst. 4 
V ustanovení § 4 odst. 4 navrhujeme nahradit slova „se 
vynásobí“ slovy „lze vynásobit“. 
Odůvodnění:  
V návrhu novely vyhlášky je v ostatních odstavcích § 4 dána 
možnost upravit krajský normativ použitím opravných 
koeficientů. Navrhované znění odst. 4 tohoto paragrafu však 
použití opravného koeficientu u školních jídelen striktně 
nařizuje, což považujeme za nežádoucí. Domníváme se, že by 
došlo k poškození těch stravovacích zařízení, které nabízejí širší 
rozsah služeb (výběrová jídla, dietní stravování apod.). 

Akceptováno.  

Vyjadřujeme nesouhlas s tvrzením, že navrhovaná právní úprava 
výraznějším způsobem nezasahuje do stávajících nastavení 
finanční náročnosti zabezpečení vzdělávání a školských služeb 
ve školských zařízeních zřizovaných krajem, obcí nebo svazky 
obcí z veřejných rozpočtů. 
Odůvodnění:  
Především u školských poradenských zařízení se v rámci 
Moravskoslezského kraje personální obsazení značně liší, a to s 
ohledem na typy klientů, kterým je péče poskytována. Pokud 
bude připravovaný personální standard počítat s menším počtem 
klientů na 1 odborného pracovníka, než jsou doposud obsaženy 
v krajských normativech, může se jejich počet v 
Moravskoslezském kraji zvýšit až dvojnásobně. S ohledem na 
administrativní náročnost vzešlou z legislativních změn je nutné 
i nadále zohlednit financování pracovních úvazků, které jsou v 
současné době hrazeny z rozvojového programu MŠMT 
„Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních“. 

Neakceptováno.  

 
 
V Praze dne 26. prosince 2018 
 
Vypracoval: Ing. Vlastimil Finke       Podpis: …………………………… 
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