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V. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ NOVELIZOVANÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM  

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 
 
 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 
 

(……) 

Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 
pedagogicko-psychologické činnosti 

§ 2 

(1) Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické 
a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen "přímá pedagogická činnost") je 
stanoven v příloze k tomuto nařízení. 

(2) Učiteli vyučujícímu všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle 
schválených školních vzdělávacích programů2) nižší než počet hodin přímé pedagogické 
činnosti stanovené v příloze k tomuto nařízení, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé 
pedagogické činnosti podle schváleného školního vzdělávacího programu. 

(3) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně 
na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé 
pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců. 

(4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní 
rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti 
školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. 

(5) Pedagogický pracovník, který zastupuje vedoucího pedagogického pracovníka 
v plném rozsahu alespoň 4 po sobě následujících týdnů, vykonává od začátku pátého týdne 
přímou pedagogickou činnost v týdenním rozsahu stanoveném pro zastupovaného 
pedagogického pracovníka. 

(6) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů vyšších odborných škol 
může ředitel školy započítat až 3 hodiny konzultační činnosti týdně. 

(7) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti trenéra může ředitel školy 
započítat až 4 hodiny trenérské činnosti na soutěži žáků nebo studentů. 

(8) Pedagogickému pracovníkovi základní umělecké školy, který vykonává činnost 
učitele individuální, skupinové nebo kolektivní výuky, stanoví ředitel školy týdenní rozsah 
přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě 
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stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle výuky, u které je 
v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. 

 
§ 2a 

 
(1) Není-li dále stanoveno jinak, snižuje se zástupci ředitele školy týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti 
 

a) v mateřské škole s počtem tříd 

1. 4 až 6 o 11 hodin týdně, 

2. 7 a více o 14 hodin týdně, 

b) v mateřské škole s internátním provozem s počtem tříd 

1. do 2 o 9 hodin týdně, 

2. 3 a více o 15 hodin týdně, 

c) v základní škole s počtem tříd 

1. 5 až 14 o 11 hodin týdně, 

2. 15 až 22 o 13 hodin týdně, 

3. 23 a více o 15 hodin týdně, 

d) ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole s počtem tříd 

1. 5 až 8 o 7 hodin týdně, 

2. 9 až 14 o 11 hodin týdně, 

3. 15 až 17 o 13 hodin týdně, 

4. 18 až 20 o 15 hodin týdně, 

5. 21 a více o 17 hodin týdně, 

e) ve školní družině s počtem oddělení 

1. 4 až 6 o 7 hodin týdně, 

2. 7 a více o 9 hodin týdně. 

(2) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele podle odstavce 1, snižuje se jim 
rozsah přímé pedagogické činnosti v souhrnu ve výši stanovené podle odstavce 1. 
O rozsahu snížení podle věty první jednotlivým zástupcům rozhoduje ředitel školy. 
Ustanovení § 4 odst. 2 se nepoužije, jde-li o právnickou osobu vykonávající činnost školy 
uvedené v odstavci 1. 
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§ 3 
(……...) 
 

(6) Vykonává-li funkci metodika informačních a komunikačních technologií nebo 
výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah 
přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 a 4, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu 
stanoveného tímto nařízením pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto 
nařízení. 

§ 4 

Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé pedagogické činnosti 

(1) Do počtu tříd rozhodného pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické 
činnosti se započítávají 

a) řediteli školy a jeho zástupci třídy, studijní skupiny, oddělení, kursy, výchovné 
skupiny a speciálně pedagogické centrum, 

b) řediteli základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory a jeho zástupci 24 vyučovacích 
hodin týdně jako jedna třída. 

(2) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele uvedených v příloze k tomuto 
nařízení, stanoví se každému z nich týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle jím 
přiděleného počtu tříd podle odstavce 1. 

 

(……..) 
Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 

Škola / Pedagogičtí pracovníci Počet tříd, 
oddělení,  
studijních skupin, 
kurzů, 
výchovných 
skupin, nebo dětí, 
žáků nebo 
studentů ve škole 

Týdenní rozsah hodin 
přímé pedagogické  
činnosti 

1. Mateřská škola 

1.1. učitel 
 

31 

1.2. ředitel 1 až 2 
3 až 4 
5 až 6 

20 
15 
12 
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7 až 10 
11 a více 

9 
6 

1.3. zástupce ředitele 1 až 3 
4 až 6 

7 a více 

25 
20 
17 

1.4.1.3. ředitel mateřské školy s 
internátním provozem 

1 
2 

3 až 6 
7 až 10 

11 a více 

16 
14 
12 
9 
6 

1.5.  zástupce ředitele mateřské školy s 
internátním provozem 

1 až 2 
3 a více 

22 
16 

1.6. 1.4. ředitel mateřské školy s 
internátním (nepřetržitým) provozem 
nebo mateřské školy s internátním 
provozem a se speciálním 
pedagogickým centrem 
 

 
 

5 

2. Základní škola 

2.1. učitel 
 

22 

2.2. učitel 
a) 1. ročníku základní školy a prvního 
stupně základní školy 
samostatně zřízené pro žáky se zdravotním 
postižením 
b) přípravné třídy základní školy 
c) přípravného stupně základní školy 
speciální 

 
20 až 22 

2.3. ředitel základní školy s prvním 
stupněm 

1 až 6 
7 až 10 

11 a více 

12 
10 
8 

2.4. ředitel základní školy 
a) s druhým stupněm 
b) s prvním a druhým stupněm 

do 9 
10 až 18 
19 až 23 
24 a více 

8 
7 
6 
5 
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2.5. ředitel základní školy 
a) samostatně zřízené pro žáky se 
zdravotním postižením 
b) speciální s prvním stupněm a oddělením 
ročníků druhého  
stupně 

1 až 6 
7 až 10 

11 a více 

12 
10 
8 

2.6. ředitel základní školy 
a) samostatně zřízené pro žáky se 
zdravotním postižením 
b) speciální s prvním stupněm 

1 až 6 
7 až 10 

11 a více 

12 
9 
7 

2.7. ředitel základní školy 
a) samostatně zřízené pro žáky se 
zdravotním postižením 
b) speciální s prvním a druhým stupněm 

do 9 
10 až 14 
15 až 18 
19 a více 

7 
6 
5 
4 

2.8. zástupce ředitele do 14 
15 až 22 
23 a více 

11 
9 
7 

Internát 

2.9. 2.8. vychovatel 
 

27 až 28 

2.10. 2.9. vedoucí vychovatel 
 

15 až 17 

2.11. 2.10. ředitel do 9 
10 až 14 
15 až 18 
19 a více 

8 
7 
6 
5 

2.12. 2.11. zástupce ředitele 5 až 14 
15 až 22 
23 a více 

11 
9 
8 

3. Střední škola, konzervatoř a vyšší 
odborná škola 

3.1. učitel všeobecně vzdělávacích a 
odborných předmětů 

 
21 

3.2. ředitel do 8 
9 až 16 

17 a více 

6 
4 
2 

3.3. zástupce ředitele do 8 
9 až 14 

14 
10 
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15 až 17 
18 až 20 
21 a více 

8 
6 
4 

3.4. 3.3. vedoucí učitel odloučeného 
pracoviště teoretického 
vyučování 

 
16 

3.5. 3.4. učitel praktického vyučování 
 

21 až 25 

3.6. 3.5. učitel předmětu řízení motorových 
vozidel v praktickém  
vyučování 

 
30 až 35 

3.7. vedoucí učitel odborného výcviku 
nebo zástupce ředitele  
pro praktické vyučování 

 
nejvýše v průměru 7 

hodin 
týdně za období 

školního  
vyučování 

3.8. 3.6. vedoucí učitel odborného 
výcviku nebo vedoucí učitel praktického 
vyučování 

do 120 žáků 
121 až 240 
241 a více 

14 
12 
10 

3.9.  3.7. učitel odborného výcviku 
 

25 až 35 

3.10. 3.8. vedoucí učitel odborného 
výcviku nebo vedoucí učitel  
praktického vyučování ve škole 
samostatně zřízené pro žáky 
nebo studenty  
se zdravotním postižením 

do 42 žáků 
43 až 84 
85 až 126 
127 a více 

14 
12 
10 
8 

3.11. 3.9.  učitel odborného výcviku ve 
škole samostatně zřízené  
pro žáky se zdravotním postižením 

 
21 až 33 

3.12. 3.10. trenér sportovní přípravy 
 

21 až 26 

4. Základní umělecká škola 

4.1.učitel - individuální výuka 
- skupinová a kolektivní výuka 

 
23 
21 

4.2. ředitel do 9 
10 až 24 
25 a více 

9 
6 
3 
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4.3. zástupce ředitele do 14 
15 až 29 
30 a více 

12 
9 
6 

5. Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky 

5.1. učitel 
 

21 

5.2. ředitel do 8 
9 až 16 

17 a více 

6 
4 
2 

5.3. zástupce ředitele do 14 
15 až 29 
30 a více 

12 
9 
6 

6. Školní družina a školní klub 

6.1. vychovatel 
 

28 až 30 

6.2. vedoucí vychovatel 2 až 3 
4 až 6 

7 a více 

25 
23 
21 

6.3.ředitel do 4 
5 až 6 

7 a více 

20 
17 
15 

6.4. zástupce ředitele ve školním klubu 2 až 3 
4 až 6 

7 a více 

25 
23 
21 

7. Školské zařízení pro výkon ústavní 
výchovy 
nebo ochranné výchovy a pro 
preventivně  
výchovnou péči 

7.1. vychovatel 
 

25 až 27 

7.2. vedoucí vychovatel 
 

15 až 17 

7.3. ředitel do 9 dětí 
10 až 14 
15 až 18 
19 a více 

8 
7 
6 
5 
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7.4. zástupce ředitele 5 až 14 dětí 
15 až 22 
23 a více 

11 
9 
8 

8. Domov mládeže 

8.1. vychovatel 
 

30 až 32 

8.2. ředitel do 12 
13 a více 

10 
9 

8.3. zástupce ředitele nebo vedoucí 
vychovatel 

do 5 
6 až 12 

13 a více 

20 
18 
16 

9. Školské poradenské zařízení 

ředitel 
 

nejméně 3 

10. Škola v přírodě 

ředitel 
 

9 

11. Středisko volného času 

11.1. pedagog volného času nejméně 2  
výchovné skupiny 

celoroční vedení 
pravidelných 

aktivit v průměrné 
délce trvání 

nejméně 6 hodin týdně 

11.2. ředitel nejméně 1  
výchovná skupina 

celoroční vedení 
alespoň jedné 

vzdělávací aktivity 
v průměrné  

délce trvání nejméně 2 
hodin týdně 

12. Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

12.1. učitel 
 

nejméně 21 

12.2. ředitel 
 

nejméně 3 

13. Plavecká škola 

13.1. učitel 
 

22 až 30 
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13.2. ředitel 
 

nejméně 3 

14. Ostatní pedagogičtí pracovníci 

14.1. Psycholog 
 

20 až 24 

14.2. Speciální pedagog 
 

20 až 24 

14.3. Trenér 
 

21 až 26 

14.4. Asistent pedagoga 
 

20 až 40 

14.4. Asistent pedagoga  36 
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Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky 
financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř 

zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí  
 
 

§ 1 
 

Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu  
 
(1) Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školu, 

střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax) představuje 
pro účely tohoto nařízení maximální týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování 
financovaný ze státního rozpočtu. 
 

(2) PHmax v denní formě vzdělávání včetně zkráceného studia a další pravidla pro 
postup jeho výpočtu jsou stanoveny v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle  
 
a) oborů vzdělání základního a středního vzdělávání na 1 třídu v závislosti na průměrném 

počtu žáků ve třídě a 
b) oborů vzdělání poskytovaných v konzervatoři na 1 ročník v závislosti na průměrném 

počtu žáků v ročníku. 
 

(3) PHmax se stanoví pro každý druh školy odděleně. V případě základní a střední školy 
se maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na třídu 
a v případě konzervatoře jako součet všech maximálních počtů hodin na ročník. 
 

(4) Je-li počet hodin teoretického a praktického vyučování ve škole vyšší, než PHmax 
školy, snižuje se výše finančních prostředků v poměru těchto hodin a PHmax za školu. 
 

§ 2 
 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v dalších formách vzdělávání  
 

PHmax v dalších formách vzdělávání se stanoví 
 
a) ve večerní formě vzdělávání jako 0,3násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto 

nařízení, 
b) v kombinované formě vzdělávání jako 0,26násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 

k tomuto nařízení,  
c)  v kombinované formě v oborech vzdělání konzervatoří jako 0,48násobek PHmax  

uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 
d) v dálkové formě vzdělávání jako 0,2násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1  k tomuto 

nařízení, 
e) v distanční formě vzdělávání jako 0,05násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1  

k tomuto nařízení. 
 
 

§ 3 
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Stanovení maximálního počtu hodin výuky ve třídách nebo školách zřízených pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
(1) PHmax na jednu třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu 

zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro obory vzdělání poskytující základní vzdělání 
a základy vzdělání a další pravidla pro postup jejího výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 1 
k tomuto nařízení. 

 
(2) PHmax se na jednu třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo 

třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona stanoví pro třídy oborů středního vzdělání 
kategorie dosaženého vzdělání1) J, pro třídy oborů vzdělání s výučním listem kategorie 
dosaženého vzdělání E a H a pro třídy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie 
dosaženého vzdělání M, K a L podle údajů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a to 

 
a) s počtem žáků ve třídě 6 až 10 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků 

ve třídě 17 až 20, 
b) s počtem žáků ve třídě více než 10 až 14 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím 

počet žáků ve třídě více než 20 až 24, a 
c) s počtem žáků ve třídě nižším než je 6 žáků ve výši 70 % podle údajů ve sloupci 

obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20.  
 

(3) Jde-li o školu, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, stanovuje se 
PHmax samostatně pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.  

 
§ 4 

 
Zvláštní pravidla pro stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě víceoborové 

třídy 
 

(1) Do průměrného počtu žáků pro stanovení PHmax pro jednooborové třídy se 
nezapočítává počet žáků daných oborů vzdělání vzdělávajících se ve třídě, v níž se vzdělávají 
žáci více oborů vzdělání (dále jen „víceoborová třída“). 

 

(2) Pro obor vzdělání zahrnutý ve víceoborové třídě se PHmax stanoví v závislosti 
na průměrném počtu žáků v daném oboru vzdělání připadajících na jednu víceoborovou třídu 
s daným oborem vzdělání.  

§ 5 
 Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě individuálního vzdělávání 

a vzdělávání podle § 38 školského zákona 
  
(1) Žák vzdělávaný formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaný podle § 38 

školského zákona se nezapočítává do počtu žáků ve třídě rozhodného pro stanovení výše 
PHmax.  

 

                                                            
1) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
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(2) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo 
vzdělávaného podle § 38 školského zákona na prvním stupni základní školy se zvýší celková 
výše PHmax stanovená pro školu o 0,25 hodiny. 

 
(3) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo 

vzdělávaného podle § 38 školského zákona na druhém stupni základní školy nebo 
v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo konzervatoře se zvýší celková výše 
PHmax stanovená pro školu o 0,5 hodiny. 

 
§ 5a 

Maximální počet hodin výuky v případě žáků se závažnými vadami řeči 
 

Za každého žáka se závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání 
uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení 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.  

 
 

§ 5b 
Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný v některých případech 

ze státního rozpočtu  
 

(1) Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem 
pedagoga financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona v závislosti 
na průměrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou 
stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění podle vybraných oborů základního 
a středního vzdělávání a případně druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 
školského zákona. 

(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se použijí pro stanovení výsledného 
maximálního počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga 
financovaného ze státního rozpočtu obdobně. 

 
§ 6 

Přechodné ustanovení 
 

Po dobu, kdy je ve víceoborové třídě v souladu s vyhláškou upravující vzdělávání 
ve středních školách zahrnuto více oborů vzdělání, než je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení, použije se pro obory vzdělání do počtu stanoveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení 
PHmax podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Pro obor vzdělání nad rámec tohoto počtu 
se PHmax stanoví podle hodnoty pro třídu s jedním oborem vzdělání. Za obor vzdělání nad 
rámec se vždy považuje obor s nižším počtem žáků. V případě, že obory vzdělání mají stejný 
počet žáků, je možné podle tohoto ustanovení tyto obory zařadit z hlediska výsledného PHmax 
výhodnějším způsobem.  
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§ 7  
 

Účinnost 
  

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 
 

 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb. 

 
 
(…….) 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb. 

Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu  
 
A 1 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání1) 

Skupin
a Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení maximálního počtu hodin výuky 

s asistentem pedagoga – průměrný počet žáků ve třídě 

79 Obecná příprava - základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona2) méně než 4 4 - méně než 6 6 a více 

  
  

79-01-C/01 Základní škola (1. stupeň)  0 20 24 
79-01-C/01 Základní škola (1. stupeň)  zřízená pro žáky s tělesným 

postižením, závažnými vývojovými poruchami chování, 
souběžným postižením více vadami nebo autismem 

0 40 48 

79-01-C/01 Základní škola (2. stupeň) 0 26 31 
79-01-C/01 Základní škola (2. stupeň) zřízená pro žáky s tělesným 

postižením, závažnými vývojovými poruchami chování, 
souběžným postižením více vadami nebo autismem 

0 52 62 

 

A2 Obory vzdělání poskytující základy vzdělání1) 

Skupin
a Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení maximálního počtu hodin výuky 

s asistentem pedagoga – průměrný počet žáků ve třídě 

79 Obecná příprava méně než 4 4 a více 

  
  
  

79-01-B/01 Základní škola speciální (I. díl, první stupeň)3), 4)  0 23  

79-01-B/01 

Základní škola speciální (I. díl, první stupeň)3), 4) v případě 
vzdělávání žáků se závažnými vývojovými poruchami 
chování, tělesným postižením, souběžným postižením více 
vadami nebo autismem5) 

0 69 

79-01-B/01 Základní škola speciální (I. díl, druhý stupeň)3), 4)  0 29 
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Skupin
a Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení maximálního počtu hodin výuky 

s asistentem pedagoga – průměrný počet žáků ve třídě 

79 Obecná příprava méně než 4 4 a více 

79-01-B/01 

Základní škola speciální (I. díl, druhý stupeň)3), 4) v případě 
vzdělávání žáků se závažnými vývojovými poruchami 
chování, tělesným postižením, souběžným postižením více 
vadami nebo autismem5) 

0 87 

79-01-B/01 Základní škola speciální (II. díl) 4)  0 42 

79-01-B/01 

Základní škola speciální (II. díl) 4) v případě vzdělávání žáků 
se závažnými vývojovými poruchami chování, tělesným 
postižením, souběžným postižením více vadami nebo 
autismem5) 

0 63 

 

B Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého vzdělání C 
 

Skupina Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení hodnoty maximálního počtu hodin výuky 
s asistentem pedagoga – průměrný počet žáků ve třídě 

78 Obecně odborná příprava6) méně než 4 4 - méně než 6  6 a více  

  
  

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá 0 24 32 
78-62-C/01  Praktická škola jednoletá 0 23 30 

 

Další pravidla pro postup výpočtu maximálního počtu hodin výuky s asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu: 
1) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání a oboru vzdělání poskytujícího 
základy vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet 
žáků obou oborů vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání. 
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2) Tyto maximální počty hodin se použijí i pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona. V případě společné výuky žáků prvního a druhého 
stupně v jedné třídě se použije maximální počet hodin stanovený pro druhý stupeň. Tyto počty se však neuplatní pro školu nebo třídu zřízenou 
podle § 16 odst.  9 školského zákona pro žáky se závažnými vadami řeči.  
3) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální 
I. díl, 1. stupeň, a Základní škola speciální I. díl, druhý stupeň, použijí se maximální počty hodin pro Základní školu speciální I. díl, druhý stupeň. 
4) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální 
I. díl a Základní školy speciální II. díl, použijí se maximální počty hodin pro Základní školu speciální I. díl. 
5) Žáci s těmito znevýhodněními musí činit většinu žáků dané třídy.  
6) V případě, že se v jedné třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání Praktická škola dvouletá a oboru vzdělání Praktická škola jednoletá, 
stanoví se maximální počet hodin podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů 
vzdělání, stanoví se maximální počet hodin podle oboru vzdělání Praktická škola dvouletá. 
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