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V. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM  
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

(.....) 
§ 1d 

 
Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované 

územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu  
  

(1) Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního 
rozpočtu v mateřské škole zřizované krajem, obcí nebo svazky obcí (PHmax) představuje pro 
účely této vyhlášky maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské 
škole k zajištění vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání financovaný ze státního rozpočtu. 

 

(2) Není-li dále stanoveno jinak, PHmax se za mateřskou školu stanoví jako součet 
PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno 
stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném 
organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská 
škola (dále jen „pracoviště“). Jsou-li na pracovišti třídy s různým druhem provozu, stanoví se 
PHmax za toto pracoviště součtem PHmax stanoveným pro příslušný počet tříd daného druhu 
provozu.  PHmax se za mateřskou školu při zdravotnickém zařízení stanoví jako součet PHmax 
za každou třídu této školy.  

 

(3) Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka 
z nejnižšího počtu podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2, snižuje 
se PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první připadající průměrně na každou tuto třídu 
poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší. 

 

(4) PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první se v případě třídy zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona a v případě třídy školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského 
zákona, kterým byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o 

a) 0,05násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto 
třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6,  

b) 0,1násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, 
je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5 a  
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c) 0,6 násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, 
je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4. 

(5) PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem jsou stanoveny 
v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

(6) PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem jsou stanoveny 
v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(7) PHmax pro pracoviště mateřské školy s internáním provozem jsou stanoveny 
v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

(8) PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně. 

 

(9) Za každé dítě se závažnými vadami řeči vzdělávající se ve škole nebo třídě 
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto znevýhodněním se zvýší 
celková výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.  

(10) Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované 
vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 36 hodin 
na 1 třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle 
§ 16 odst. 9, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin. Na třídu 
zřízenou pro děti se závažnými vadami řeči nebo třídu školy zřízené pro děti s tímto 
znevýhodněním se věta první neuplatní. Je-li doba provozu kratší, než je uvedeno ve větě 
první, maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti se poměrně sníží. 
Odstavec 4 se uplatní obdobně. 

(.....) 

 

 

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

(.....) 

§ 10 

Organizace a financování činnosti družiny 

(1) Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení.  

 

(2) Družina má nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, 
v průměru na 1 oddělení. 

 

(3) Družina, jejíž činnost vykonává stejná právnická osoba jako činnost základní školy 
s třídami pouze prvního stupně, a má pouze 1 oddělení, má nejméně 
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a) 5 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní 
škola tvořena 1 třídou, 

b) 15 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní 
škola tvořena 2 třídami, 

c) 18 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní 
škola tvořena 3 třídami. 

 

(4) Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. 

 

(5) Další oddělení lze zřídit, pouze pokud na oddělení připadá v průměru více než 27 
účastníků. 

 

(6) Druhé oddělení lze zřídit i při nižším průměrném počtu účastníků, kteří jsou žáky 
prvního stupně základní školy, než je uvedeno v odstavci 2, pokud je celkový počet účastníků 
vyšší než 27 a počet účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, vyšší než 20. 
Třetí oddělení je možné zřídit i při nižším průměrném počtu účastníků, kteří jsou žáky prvního 
stupně základní školy, než je uvedeno v odstavci 2, pokud je celkový počet účastníků vyšší než 
54 a počet účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, vyšší než 40. 

 

(7) Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, 
je nejnižší a nejvyšší počet účastníků v oddělení shodný s nejnižším a nejvyšším počtem žáků 
ve třídě zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona stanoveným jiným právním 
předpisem2). 

 

(8) Ředitel může provozní dobu družiny upravit podle místních podmínek. Odstavec 9 
tím není dotčen. 

 

(9) Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního 
rozpočtu v družině zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí (PHmax) představuje pro účely 
této vyhlášky maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti ve družině 
financovaný ze státního rozpočtu v závislosti na její organizační struktuře. Není-li dále 
stanoveno jinak, je PHmax stanoven v příloze této vyhlášky. 

 

(10) Je-li průměrný počet účastníků v oddělení družiny na základě výjimky podle 
školského zákona nižší než počet stanovený v odstavci 2 nebo 3, snižuje se PHmax družiny 
stanovený podle přílohy připadající průměrně na každé toto oddělení poměrně podle počtu 
účastníků, o který je skutečný počet nižší. 
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(11) PHmax stanovený podle přílohy se v případě oddělení uvedeného v odstavci 7, 
kterému byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o 

a) 0,05násobek PHmax podle přílohy připadajícího průměrně na každé toto oddělení, 
je-li průměrný počet účastníků v těchto odděleních nejméně 5 a méně než 6, 

b) 0,1násobek PHmax podle přílohy připadajícího průměrně na každé toto oddělení,  
je-li průměrný počet účastníků v těchto odděleních nejméně 4 a méně než 5 a 

c) 0,6násobek PHmax podle přílohy připadajícího průměrně na každé toto oddělení,  
je-li průměrný počet účastníků v těchto odděleních méně než 4. 

 

(12) Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované 
vedle vychovatele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 10 hodin 
na 1 oddělení podle odstavce 7; odstavec 11 se uplatní obdobně. 

(.....) 

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů 

(.....) 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

Přehled podpůrných opatření 

1. Členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření 

1.1. Přehled podpůrných opatření se člení na část A, část B a část C. 

1.2. Část A obsahuje výčet a účel podpůrných opatření, jejich členění do stupňů a u podpůrných 
opatření druhého až pátého stupně, s výjimkou kompenzačních pomůcek, speciálních 
učebnic a speciálních učebních pomůcek, pravidla pro jejich použití školou a školským 
zařízením. Při uplatňování podpůrných opatření vyššího stupně uvedených v části A 
a zároveň spočívajících v poradenské pomoci školy anebo školského poradenského 
zařízení nebo v úpravě metod vzdělávání anebo školských služeb nebo hodnocení žáka 
vyšší stupeň podpůrného opatření zahrnuje rovněž vždy podpůrná opatření stejného druhu 
uvedená v tomto přehledu u nižších stupňů.  

1.3. Podpůrná opatření s normovanou finanční náročností jsou vždy označena stupněm (II. – 
V.), číslem položky podle struktury Přehledu a označením pro podporu ve škole (A) nebo 
školském zařízení (B). Označení položky slouží pro vykazování použitých podpůrných 
opatření ve škole, případně ve školském zařízení.  

1.4. Část B obsahuje výčet a účel kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních 
učebních pomůcek, jejich členění do stupňů a pravidla pro jejich použití školou a školským 
zařízením včetně jejich normované finanční náročnosti. Školské poradenské zařízení 
doporučuje v případě vážně nemocných žáků a žáků s duševními onemocněními pomůcky 
a speciální učebnice ze všech skupin, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření 
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a v souladu se vzdělávacími potřebami žáka. Kompenzační pomůcky lze použít bez ohledu 
na skupiny obtíží, podle kterých jsou kompenzační pomůcky v části B uvedeny.  

1.5. Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona. Druhy 
podpůrných opatření odpovídají věku žáka a  stupni vzdělání a charakteru speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka. 

1.6. Pokud činnost školy a školského zařízení vykonává jedna právnická osoba, jsou 
doporučená podpůrná opatření pro školské zařízení a školu uvedena v jednom doporučení 
školského poradenského zařízení; jinak vydává školské poradenské zařízení samostatné 
doporučení pro vzdělávání žáka ve školském zařízení.  

1.7. Pro vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona lze doporučit pouze podpůrná opatření spočívající v 

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských 
služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče (u tohoto 
předmětu však nikoliv s normovanou finanční náročností) a včetně prodloužení 
délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky, 

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 
pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, 
Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 

e) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

f) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými 
vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy nebo 

g) využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého 
znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob 
poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiného právního 
předpisu.  

1.7. Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nelze 
poskytovat podpůrná opatření pedagogické intervence, předmětu speciálně 
pedagogické péče, využití speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo 
kompenzační pomůcky, vyjma případu, kdy je tato učebnice či pomůcka určena 
pro žáka s jiným druhem znevýhodnění, než pro které je škola, třída, oddělení nebo 
studijní skupina zřízena. 

1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v oboru vzdělání základní škola, 
základní škola speciální, praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá 
a v oddělení školní družiny tvořeného pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 
zákona nelze dále poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta 
pedagoga. 
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1.8. 1.9. Normovaná finanční náročnost  se nestanovuje pro kompenzační pomůcku, pokud je 
stejná nebo obdobná pomůcka žákovi hrazena na základě jiných právních předpisů a lze ji 
využít k naplnění jeho vzdělávacích potřeb.  

1.9. 1.10. V části C je uveden počet hodin za rok pro stanovení normované finanční náročnosti 
u podpůrných opatření spočívajících ve využití tlumočníka českého znakového jazyka nebo 
přepisovatele pro neslyšící.   

(.....) 
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