
VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dne 

22. května 2018, s termínem dodání stanovisek do 19. června 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

zásadní V souvislosti s novelizací zákona o pedagogických 

pracovnících by měly být legislativně řešeny i problémy, 

které byly diskutovány a promítnuty do návrhu změn 

zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce 

v roce 2017 (implementace kariérního řádu). 

 

Jedná se o tato opatření: 

 

Ustavení pozice uvádějícího učitele, který podporuje 

profesní rozvoj učitele v adaptačním období. 

 

Stanovení příplatku za výkon této činnosti ve výši alespoň 

3 000 Kč měsíčně. 

 

Příp. snížení rozsahu jeho přímé pedagogické činnosti 

s možností zaměstnavatele využít kombinaci snížení 

úvazku s nárokem na příplatek v poloviční výši. 

 

Určení nových druhů specializovaných činností, jejich 

úplný výčet provést v zákoně o pedagogických 

pracovnících, umožnit snížení přímé pedagogické činnosti 

při jejich výkonu, stanovení příplatku za výkon 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – úpravy 

odměňování nejsou předmětem novelizace; 

tyto úpravy jsou vždy spojeny s nemalými 

finančními dopady na státní rozpočet, avšak 

ve střednědobém výhledu nejsou 

zabezpečeny potřebné finanční prostředky. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

specializované činnosti.  

 

Návrh novely zákona doplnit např. v této podobě: 

 

Druhy specializovaných činností 

 

(1) Specializovanou činnost vykonává pedagogický 

pracovník vedle své přímé pedagogické činnosti. 

Specializovanou činnost může vykonávat pedagogický 

pracovník, který absolvoval specializační studium 

v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

(2) Specializovanou činností je činnost 

 

 a) koordinátora v oblasti informacích a komunikačních 

technologií, 

 

b) koordinátora školního vzdělávacího programu nebo 

vzdělávacího programu vyšší odborné školy, 

 

c) metodika prevence sociálně patologických jevů, 

 

d) specialisty v oblasti environmentální výchovy, 

 

e) speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie, 

 

f) specialisty v oblasti prostorové orientace zrakově 

postižených, 

 

g) výchovného poradce. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

(3) Specializovanou činnost podle odstavce 2 písm. e) 

může vykonávat pouze pedagogických pracovník, který 

splňuje odbornou kvalifikaci speciálního pedagoga podle § 

18 písm. a). 

 

(4) Učiteli ve škole zřizované ministerstvem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí, který vykonává specializovanou 

činnost podle odst. 2, se snižuje přímá pedagogická 

činnost v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem. 

 

Příplatek za třídnictví zakotvit v zákoníku jako jednu ze 

součástí „příplatku pedagogického pracovníka“ a opustit 

dosavadní způsob úpravy (jako jeden z druhů zvláštního 

příplatku dle § 129 zákoníku práce). Tento příplatek 

výrazně navýšit. 

 

 

 

Ustanovení § 133 zákoníku práce nově upravit takto: 

 

Příplatek pedagogického pracovníka 

 

(1) Učiteli za výkon práce třídního učitele v základní 

škole, střední škole, vyšší odborné škole nebo za výkon 

práce vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní 

umělecké škole nebo za výkon práce vedoucího studijní 

skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek ve výši 2 

500 až 3 500 Kč měsíčně. 

 

(2) Pedagogickému pracovníkovi za výkon 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

specializovaných činností uvedených v § ….. zákona o 

pedagogických pracovnících přísluší příplatek ve výši 2 

500 až 3 500 Kč měsíčně. 

 

(3) Uvádějícímu učiteli za výkon činností uvedených v § 

…… zákona o pedagogických pracovnících přísluší 

příplatek ve výši 3 000 Kč měsíčně; pokud byl 

uvádějícímu učiteli současně snížen rozsah jeho přímé 

pedagogické činnosti, přísluší mu příplatek ve výši 1 500 

Kč měsíčně. 

MPSV zásadní K bodu 1 

 

Požadujeme z textu nově navrhovaného § 1 odst. 1 

vypustit slova „v oblasti odměňování“. 

 

Odůvodnění: Navrhované vymezení věcné působnosti 

zákona o pedagogických pracovnících neodpovídá 

aktuální skutečné úpravě v tomto zákoně. Zákon 

o pedagogických pracovnících stanoví podmínky pro 

výkon jednotlivých pedagogických povolání, které platí 

vedle dalších kvalifikačních předpokladů stanovených pro 

účely odměňování prováděcím předpisem k zákoníku 

práce, konkrétně § 2 nařízení vlády č. 341/20017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě. Kvalifikační předpoklady stanovené zákonem 

o pedagogických pracovnících však nemají přímý vliv na 

odměňování (poskytování platu). 

 

Podmínky odměňování všech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě v pracovním poměru, tedy i 

pedagogických pracovníků, stanoví zákon č. 262/2006 Sb., 

Akceptováno – bude vypuštěno; určitou 

souvislost s odměňováním má ustanovení § 

23 odst. 4, který se týká posuzování 

podmínek pro příplatek podle § 132 

zákoníku práce (příplatek za tzv. přespočetné 

hodiny). 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv 

odchýlení od této úpravy jiným právním předpisem by 

představovalo nepřímou novelu zákoníku práce, kterou 

nepřipouští čl. 54 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

  § 4 

 

Text § 4 doplnit o nový odst. 6 tohoto znění: 

 

(6) V odůvodněných případech může ředitel střední školy 

nebo vyšší odborné školy fyzické osobě, která má 

vykonávat činnost učitele střední školy nebo vyšší odborné 

školy a která získala odbornou kvalifikaci ve slovenském 

jazyce, prokázání znalosti českého jazyka podle odst. 1 

prominout. 

 

Zdůvodnění: v nově navrhované verzi § 4 jsou zpřesněny 

podmínky pro povinnost prokázat znalost českého jazyka 

v situaci, kdy fyzická osoba získala odbornou kvalifikaci 

v jiném jazyce než českém. Návrh nového odstavce 

umožňuje ředitelům středních a vyšších odborných škol 

tuto podmínku prominout, pokud byla kvalifikace získána 

v jazyce slovenském. Lze předpokládat, že na SŠ a VOŠ 

nemusí být pro Slováky neprokázaná znalost českého 

jazyka překážkou při výuce. Drtivá většina jich je schopna 

na tomto typu škol případně vyučovat v češtině, aniž by 

k tomu potřebovala úředně prokázat znalost českého 

jazyka. Podobně pro žáky a studenty by slovenská mluva 

vyučujícího neměla být překážkou. 

Neakceptováno – vyučovacím jazykem je 

jazyk český (§ 13 školského zákona) a tomu 

odpovídá kvalifikační předpoklad znalosti 

českého jazyka. V době společného státu se 

žáci se slovenským jazykem seznamovali ve 

škole i ve sdělovacích prostředcích (např. 

TV), dnes mají s porozuměním slovenského 

jazyka potíže. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní Získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Zdůvodnění: 

 

V zákonu chybí pozice učitele mateřské školy, v současné 

dobé nestačí, aby učitelé MŠ měli středoškolské vzdělání. 

To postačuje asistentovi pedagoga, ale ne učiteli. Učitelé 

mateřských škol by měli mít kvalifikaci na prvním stupni 

vysokoškolského vzdělání. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – diskuse 

o zvýšení požadovaném stupni vzdělání 

učitelů MŠ probíhá již delší dobu. Aby bylo 

obsahem návrhu novely zákona o 

pedagogických pracovnících, bylo by třeba 

tento krok posoudit ze všech podstatných 

ohledů. Dosavadní diskuse ukázaly, že jsou 

důvody pro, ale i důvody svědčící proti. 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 6, odst. (1) písm. b) 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu: 

 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném studijním programu studijního oboru 

pedagogika, případně v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na 

přípravu učitelů prvního stupně základní školy, 

vychovatelství, nebo pedagogiku volného času nebo 

sociální pedagogiku, a vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, 

 

 

 

Zdůvodnění: 

 

Navrhujeme doplnit sociální pedagogiku, podobně jako je 

ve výčtu uvedeno vychovatelství nebo pedagogika 

volného času. Není důvod, aby byla vpuštěna. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – návrh 

směřuje k doplnění možností, jež byly dány 

absolventům vyjmenovaných studijních 

programů vysokých škol, které připravují 

učitele, vychovatele nebo pedagogy volného 

času. Absolvent programu sociální 

pedagogiky splňuje odbornou kvalifikaci 

vychovatele i pedagoga volného času, ale 

jeho příprava nebyla orientována jako 

příprava učitele, vychovatele ani pedagoga 

volného času – tedy pedagogických 

pracovníků, kteří působí u dětí a žáků 

věkové skupiny blízké žákům 1. st. ZŠ; 

sociální pedagog je více orientován na 

dospělou populaci. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní Díl 2, §7 – Získání odborné kvalifikace pedagogických 

pracovníků, Učitel prvního stupně základní školy.  

 

Zdůvodnění: 

 

Pozice učitele prvního stupně základní školy nemůže být 

doplňována absolvováním celoživotního vzdělávání, např. 

pokud učitel střední školy absolvuje kurz celoživotního 

vzdělávání, může učit na prvním stupni ZŠ. To je 

nekoncepční, protože on se v průběhu svého 

vysokoškolského studia připravoval na práci s jinou 

věkovou skupinou dětí; charakter práce je jiný. To má za 

následek, že se kvalita učitelů základních škol snižuje. 

Vypustit v §7 (1) b, c, rovněž (2) a, b. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Mimo 

předmět novely. Zajistit určitou prostupnost 

mezi jednotlivými kategoriemi učitelů i 

dalších pedagogických povolání, u nichž je 

příprava zaměřena na práci s odpovídající 

věkovou kategorií, je žádoucí a v tomto 

ohledu byl zákon o pedagogických 

pracovnících v době své platnosti doplňován. 

O tom, že tato opatření mají za následek 

snížení úrovně učitelů ZŠ, nemáme 

k dispozici relevantní poznatky. 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 7 odst. (1) písm. b) 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu: 

 

v akreditovaném magisterském studijním programu 

studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném 

magisterském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské 

školy, vychovatelství nebo, pedagogiku volného času a 

sociální pedagogiku, a vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní 

školy,… 

 

Zdůvodnění: 

 

Navrhujeme doplnit sociální pedagogiku, podobně jako je 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – návrh 

směřuje k doplnění možností, jež byly dány 

absolventům vyjmenovaných studijních 

programů vysokých škol, které připravují 

učitele, vychovatele nebo pedagogy volného 

času. Absolvent programu sociální 

pedagogiky splňuje odbornou kvalifikaci 

vychovatele i pedagoga volného času, ale 

jeho příprava nebyla orientována jako 

příprava učitele, vychovatele ani pedagoga 

volného času – tedy pedagogických 

pracovníků, kteří působí u dětí a žáků 

věkové skupiny blízké žákům 1. st. ZŠ; 

sociální pedagog je více orientován na 

dospělou populaci. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

ve výčtu uvedeno vychovatelství nebo pedagogika 

volného času. Není důvod, aby byla vpuštěna. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 7 odst. (1) písm. h) 

 

Návrh na doplnění nového textu a vložení nového 

písmene: 

 

h) v akreditovaném magisterském studijním programu 

v oblasti pedagogických věd zaměřeném na tělesnou 

výchovu a sport, jen pro výuku tělesné výchovy. 

 

Zdůvodnění: 

 

Změna dovolí spoluúčast učitelů tělesné výchovy na 

vzdělávání žáků na I. stupni, čímž předpokládáme hlubší 

provázanost obou stupňů základního vzdělávání. 

Umožníme tím i dřívější působení odborníků 

specializovaných na školní TV u žáků nižších ročníků a 

podpoříme rozvoj pohybových kompetencí. Tato úprava je 

zpětnou vazbou z praxe. Zejména ve vyšších ročnících se 

takto již nyní postupuje. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

Obdobné ustanovení obsažené v § 8 a § 9 

bylo na základě jiné připomínky vypuštěno. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 7 odst. (2) písm. d) 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu: 

 

d) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 

všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a 

vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na 

přípravu učitelů prvního stupně základní školy, 

aplikovanou tělesnou výchovu nebo aplikované pohybové 

aktivity pro výuku tělesné výchovy, zdravotní tělesné 

výchovy, pohybové výchovy, rehabilitační tělesné 

výchovy (dále jen školní tělesné výchovy). 

 

Zdůvodnění: 

 

Navržená změna zajistí odborné vedení pohybových 

programů realizovaných na školách a ve třídách se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

Obdobné ustanovení obsažené v § 8 a § 9 

(VŠ vzdělání zaměřené na tělesnou výchovu 

a sport – jen pro výuku tělesné výchovy) 

bylo na základě jiné připomínky vypuštěno. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 8 odst. 1 písm. h) bod 3 

 

Návrh na zrušení:  

 

3) zaměřeném na tělesnou výchovu a sport jen pro výuku 

tělesné výchovy 

 

Zdůvodnění: 

 

Doplňující studium není přesně definováno: kdo je 

oprávněn tuto studium uskutečňovat, co má odborně i 

jinak naplňovat. 

 

Toto „nahrazování“ plnohodnotného vysokoškolského 

studia či akreditovaných programů CŽV uskutečňovaných 

na akreditovaných pracovištích VŠ není možné. 

Akceptováno 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

kraj Vysočina   Žádáme o odstranění nepřesnosti a výkladové nejasnosti 

ke způsobu získání kvalifikace podle § 8 odst. 1 písm. d). 

V praxi se diskutuje otázka, zda v případě učitelů, kteří 

vystudovali neučitelské studijní programy a poté 

doplňující studium, kterým získali kvalifikaci k výuce 

odborných předmětů na střední škole, mohou vyučovat 

všeobecně vzdělávací předměty na základní škole podle § 

8 odst., 1 písm. d). Z ustanovení není jasné, zda se 

sousloví „všeobecně vzdělávacích předmětů“ vztahuje 

také ke slovům „střední školy“. Navrhujeme přesně 

specifikovat obdobně jako tomu je v předchozím písm. b) 

nebo c), např.: 

 

(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou 

kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném magisterském studijním programu 

 

d) studijního oboru, který odpovídá charakteru 

vyučovaného předmětu, a 

 

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 

všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně 

základní školy nebo všeobecně vzdělávacích předmětů 

střední školy, nebo 

 

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na 

přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo 

všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy. 

Neakceptováno. Sousloví „všeobecně-

vzdělávacích předmětů“ se nevztahuje 

k programům CŽV. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 8 odst. (2) písm. a) 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu: 

 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném magisterském studijním programu v 

oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální 

pedagogiku pro učitele nebo aplikovanou tělesnou 

výchovu, 

 

Zdůvodnění: 

 

Navržená změna zajistí odborné vedení pohybových 

programů realizovaných na školách a ve třídách se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

Navržená úprava by postavila na roveň VŠ 

vzdělání v akreditovaném magisterském 

studijním programu speciální pedagogiky 

pro učitele studijní program aplikované 

tělesné výchovy. 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 8 odst. (2) písm. e) 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu a nového 

písmene: 

 

e) zaměřeném na aplikované pohybové aktivity jen pro 

výuku školní tělesné výchovy. 

 

Zdůvodnění: 

 

Navržená změna zajistí odborné vedení pohybových 

programů realizovaných na školách a ve třídách se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

Obdobné ustanovení obsažené v § 8 a § 9 

(VŠ vzdělání zaměřené na tělesnou výchovu 

a sport – jen pro výuku tělesné výchovy) 

bylo na základě jiné připomínky vypuštěno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

KZPS zásadní V souvislosti s posílením důrazu na společné vzdělávání 

žáků je nezbytné zvýšit prostupnost systému také v oblasti 

odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol a 

speciálních pedagogů.  

 

Zejména například v běžných středních školách 

realizujících obory vzdělání skupiny E (ať již v rámci tříd 

zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona či v rámci 

běžných tříd otevřených všem žákům) je velice 

problematické zajistit odborně kvalifikovanou výuku a 

zároveň i speciálně-pedagogickou péči o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Je nezbytné umožnit, 

aby odborně kvalifikovaný speciální pedagog - absolvent 

dvouborového studia doplňovaného do § 18 písm. d)), byl 

zároveň odborně kvalifikovaným učitelem základní školy 

či všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, jinak 

tato dvouoborová studia postrádají jakýkoliv smysl a 

praktické využití těchto absolventů v dané škole je velice 

problematické. Uvedené však ze stávajících znění § 7, 8 a 

9 není zřejmé. 

Vysvětleno – Způsoby získání odborné 

kvalifikace učitele střední školy, který 

vzdělává ve třídě nebo škole zřízené pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

upravuje § 9 odst. 7 zákona. Absolvent 

dvouoborového studia podle § 18 písm. d) 

tohoto návrhu odbornou kvalifikaci učitele 

splňuje, protože vedle své „aprobace“ má již 

v rámci svého studia splněn předpoklad tzv. 

speciálně-pedagogické způsobilosti. Po 

projednání vypořádání znovu posouzeno se 

závěrem, že se nejeví potřebné dotčená 

ustanovení explicitně doplňovat. 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 9 umožňuje, aby se stal plně kvalifikovaným učitelem 

střední školy (učitelem odborného výcviku) i pracovník 

bez maturity a dle § 9a dokonce bez jakéhokoli 

pedagogického vzdělání, což odporuje stoupajícím 

nárokům na učitelství a jeho profesionalizaci. 

 

Zdůvodnění: 

 

Učitel odborného výcviku je dle § 9 učitelem střední 

školy, tedy příslušníkem učitelské profese. Není možné 

profesi učitele otevírat pracovníkům, jejichž jediným 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – není 

v souladu se záměry MŠMT a 

Programového prohlášení vlády – ve 

středním odborném vzdělávání zvýšit 

zapojení odborníků z praxe do výuky a 

spolupráci škol a firem a řešit palčivý 

problém nedostatku mistrů (učitelů) 

odborného výcviku. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

vzděláním je vyučení a kteří postrádají jakoukoli 

pedagogickou průpravu. Řešením by bylo znovuzavedení 

označení „mistr odborného výcviku“ pro tuto kategorii 

pedagogických pracovníků a požadavek nabytí alespoň 

elementárního pedagogického vzdělání např. formou 

„studia pedagogiky“. 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 9 odst. (1) písm. f) bod 3 

 

Návrh na zrušení:  

 

3) zaměřeném na tělesnou výchovu a sport jen pro výuku 

tělesné výchovy 

 

Zdůvodnění: 

 

Doplňující studium není přesně definováno: kdo je 

oprávněn tuto studium uskutečňovat, co má odborně i 

jinak naplňovat. 

 

Toto „nahrazování“ plnohodnotného vysokoškolského 

studia či akreditovaných programů CŽV uskutečňovaných 

na akreditovaných pracovištích VŠ není možné. 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 9 Učitel střední školy; bod (2) Učitel odborných 

předmětů střední školy, bod d)1. 

 

Uvedené znění: vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů střední 

školy nebo druhého stupně základní školy;  

 

Navrhované znění: vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu 

v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu 

učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy.  

 

Připomínka: 

 

Doplnit konkrétní stupeň vysokoškolského studia – 

bakalářský. 

 

Zdůvodnění: 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že dle bodu (2) Učitel 

odborných předmětů střední školy získává odbornou 

kvalifikaci vysokoškolským vzděláváním získaným 

studiem v akreditovaném magisterském studijním 

programu, jeví se jako zřejmé, že svoji pedagogickou 

kvalifikaci by měl získat pouze v akreditovaném 

bakalářském studijním programu. Pokud by toto nebylo 

v návrhu zákona, kterým se mění zákon o pedagogických 

pracovnících, pregnantně vymezeno, jednalo se o 

nepřiměřeně vysoké kvalifikační nároky na výše uvedenou 

pozici pedagogického pracovníka (tzn., že by tento měl 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Platné 

znění považujeme za vhodnější – umožňuje 

získat tzv. pedagogickou způsobilost jak 

v bakalářském studijním programu (tj. 

standardní rozsah 180 kreditů ECTS), tak 

v navazujícím magisterském studijním 

programu (tj. 120 kreditů ECTS). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

získat dvojí magisterské vysokoškolské vzdělání). Kromě 

výše uvedené skutečnosti další pedagogičtí pracovníci 

(učitelé středních škol) podle předloženého návrhu zákona 

– učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů středních škol, 

učitelé praktického vyučování středních škol, učitelé 

odborného výcviku středních škol získávají svoji 

pedagogickou kvalifikaci pouze v akreditovaném 

bakalářském studijním programu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 9 odst. (5), písm. b), písm. c) bod 4 a § 9a odst. (2) a (3) 

 

Návrh na zrušení:  

 

Na základě uvedených odstavců je možné,  aby se stal plně 

kvalifikovaným učitelem střední školy (učitelem 

odborného výcviku) i pracovník bez maturity. Dle § 9a 

dokonce bez jakéhokoli pedagogického vzdělání. To 

odporuje stoupajícím nárokům na učitelství a jeho 

profesionalizaci.  

 

Zdůvodnění: 

 

Učitel odborného výcviku je dle § 9 učitelem střední 

školy, tedy příslušníkem učitelské profese. Není možné 

profesi učitele otevírat pracovníkům, jejichž jediným 

vzděláním je vyučení a kteří postrádají jakoukoli 

pedagogickou průpravu. Řešením je zrušení uvedených 

písmen, případně znovuzavedení označení „mistr 

odborného výcviku“ pro tuto kategorii pedagogických 

pracovníků a požadavek nabytí alespoň elementárního 

pedagogického vzdělání např. formou „studia 

pedagogiky“. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – není 

v souladu se záměry MŠMT a 

Programového prohlášení vlády – ve 

středním odborném vzdělávání zvýšit 

zapojení odborníků z praxe do výuky a 

spolupráci škol a firem a řešit palčivý 

problém nedostatku učitelů (mistrů) 

odborného výcviku. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 9 odst. (7) písm. a) 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu a nového 

odstavce: 

 

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, 

aplikovanou tělesnou výchovu, aplikované pohybové 

aktivity, nebo 

 

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na 

speciální pedagogiku, nebo 

 

3. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na 

aplikované pohybové aktivity pro výuku školní tělesné 

výchovy. 

 

Zdůvodnění: 

 

Navržená změna zajistí odborné vedení pohybových 

programů realizovaných na školách a ve třídách se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

Navržená úprava by postavila na roveň VŠ 

vzdělání v akreditovaném magisterském 

studijním programu speciální pedagogiky 

pro učitele studijní program aplikované 

tělesné výchovy, resp. by postavila na roveň 

programu CŽV speciální pedagogiky 

program CŽV aplikovaných pohybových 

aktivit.  
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

UZS zásadní V souvislosti s posílením důrazu na společné vzdělávání 

žáků je nezbytné zvýšit prostupnost systému také v oblasti 

odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol a 

speciálních pedagogů.  

 

Zejména například v běžných středních školách 

realizujících obory vzdělání skupiny E (ať již v rámci tříd 

zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona či v rámci 

běžných tříd otevřených všem žákům) je velice 

problematické zajistit odborně kvalifikovanou výuku a 

zároveň i speciálně-pedagogickou péči o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Je nezbytné umožnit, 

aby odborně kvalifikovaný speciální pedagog - absolvent 

dvouborového studia doplňovaného do § 18 písm. d)), byl 

zároveň odborně kvalifikovaným učitelem základní školy 

či všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, jinak 

tato dvouoborová studia postrádají jakýkoliv smysl a 

praktické využití těchto absolventů v dané škole je velice 

problematické. Uvedené však ze stávajících znění § 7, 8 a 

9 není zřejmé. 

Vysvětleno – Způsoby získání odborné 

kvalifikace učitele střední školy, který 

vzdělává ve třídě nebo škole zřízené pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

upravuje § 9 odst. 7 zákona. Absolvent 

dvouoborového studia podle § 18 písm. d) 

tohoto návrhu odbornou kvalifikaci učitele 

splňuje, protože vedle své „aprobace“ má již 

v rámci svého studia splněn předpoklad tzv. 

speciálně-pedagogické způsobilosti. Po 

projednání vypořádání znovu posouzeno se 

závěrem, že se nejeví potřebné dotčená 

ustanovení explicitně doplňovat. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

zásadní § 9 odst. 9 – připomínka nad rámec návrhu 

 

V odst. 9 v první větě za slovy: „polovinu stanovené 

týdenní pracovní doby“ změnit text na toto znění: 

 

„a pokud tento zaměstnanec mimo pracovněprávní vztah 

k právnické osobě vykonávající činnost školy provádí 

nebo prováděl umělecké výkony, vytváří nebo vytvářel 

umělecká díla, vykonává nebo dlouhodobě vykonával 

činnost v oboru, v němž je uznávaným odborníkem, nebo 

činnost, pro niž splňuje odbornou kvalifikaci podle § 21“. 

 

Větu druhou v odst. 9 vypustit. 

 

Zdůvodnění: Dosud platné znění tohoto ustanovení, na 

němž novela nic nemění, předpokládá, že zaměstnanec ve 

vyjmenovaných kategoriích činnosti musí tyto činnosti 

aktuálně aktivně vykonávat. Důsledkem může být to, že 

při striktním výkladu nemůže ředitel školy přijmout např. 

důchodce coby bývalého odborníka, který aktuálně 

činnosti nevykonává. Omezení na dobu trvání 

pracovněprávního vztahu mimo školu je nelogické. 

Špičkový odborník, který 30 let pracoval v oboru, 

nepřestává být pro školu přínosem dnem, kdy odchází do 

důvodu. Naopak. Právě v těchto situacích je ochota 

některých osob předávat ještě několik let své zkušenosti 

žákům střední školy největší. Tyto osoby jsou řediteli škol 

k pedagogické činnosti většinou přemlouváni. Klást jim 

ještě zákonné překážky je nelogické. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Cílem 

zavedení výjimky pro zaměstnance podle § 9 

odst. 9 zákona bylo umožnit výkon přímé 

pedagogické činnosti některým 

pedagogickým pracovníkům, jejichž 

pracovní doba nepřesahuje polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby, jestliže 

jsou výkonnými umělci, nebo výtvarnými 

umělci nebo jsou uznávanými odborníky 

v oboru atd. V těchto případech se vyžaduje, 

aby daná osoba mimo pracovněprávní vztah 

k právnické osobě vykonávající činnost 

školy vykonávala danou uměleckou nebo 

odbornou činnost, neboť pro vzdělávací 

proces je přínosem právě její aktivní činnost 

v této oblasti a přenos v ní získaných 

zkušeností a poznatků do vzdělávacího 

procesu ve škole. Na druhou stranu zákon po 

této skupině zaměstnanců nevyžaduje, aby si 

doplnili tzv. pedagogickou způsobilost. 

Pokud by se chtěli stát učiteli, tedy opustit 

režim výjimky podle § 9 odst. 9 zákona, 

museli by získat jak odpovídající odborné 

vzdělání, tak pedagogickou způsobilost. Na 

osoby, které již skončily s výkonem své 

odborné činnosti a chtějí se stát učiteli 

v odborném školství, míří nově navrhovaná 

výjimka v ustanovení § 9a. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 9a 

 

Uznání předpokladu odborné kvalifikace učitele 

odborných předmětů, praktického vyučování nebo 

odborného výcviku na dobu nejdéle 4 let znehodnocuje 

profesi učitele a snižuje požadavky na jeho profesní 

kompetence vyjma kompetenci oborovou. Opomíjí 

celkový profesní rozvoj učitele.   

 

Zdůvodnění: 

 

Právě střední školy jsou charakteristické stále převažující 

tradiční výukou a vyžadují změny, které souvisí 

s rozvojem kompetencí oborově didaktických, 

diagnostických, manažerských a hodnoticích.   

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Není 

v souladu se záměrem MŠMT a 

Programovým prohlášením vlády. MŠMT 

přehodnotilo navrhovanou dobu 4 let. 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 9a – nový vložený odstavec (1) 

 

Zdůvodnění: 

 

V návrhu jsou posíleny pravomoci ředitelů škol, což může 

způsobit komplikace v učitelských sborech. Ředitel školy 

by neměl sám rozhodovat o volbě vzdělávání pro učitele. 

Neakceptováno – Odstranění není v souladu 

se záměrem MŠMT a Programovým 

prohlášením vlády 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

UZS zásadní 1. Samozřejmě souhlasíme a podporujeme návrh nového § 

9a umožňujícího řediteli školy dočasně uznat předpoklad 

odborné kvalifikace učitele odborných předmětů, 

praktického vyučování nebo odborného výcviku za 

splněný. Jsme však přesvědčeni, že je nezbytné rozšířit 

tento model i na další skupiny pedagogických pracovníků, 

a to na učitele (zejména druhého stupně) základní školy či 

učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, a 

to za předpokladu, že získali vysokoškolské vzdělání. 

Zároveň navrhujeme, aby i u těchto skupin pedagogických 

pracovníků bylo možné „doplnit“ si pedagogickou 

kvalifikaci formou studia pedagogiky podle § 22 odst. 1 

zákona o pedagogických pracovnících (i s případnou vyšší 

hodinovou dotací prakticky zaměřených znalostí a 

dovedností). 

 

Naše připomínka vychází z následujících praktických 

zkušeností: 

 

kvalifikovaných pedagogů na základních školách je 

nedostatek (zejména v některých aprobacích) a jejich 

průměrný věk každoročně narůstá, 

 

učitelé, kteří stávající podmínky odborné kvalifikaci 

nesplňují, ji velmi těžko získávají (podmínky dálkových 

studií na vysokých školách jsou zcela "nevlídné") 

 

neplatí rovnost, že učitelé s odbornou kvalifikací jsou 

lepšími učiteli než lidé bez ní (odborná kvalifikace tak, jak 

je nastavena, není zárukou dobrého učitele) 

 

Akceptováno – Návrh zákona byl doplněn v 

tomto ohledu: 

Řediteli školy se umožní uznat předpoklad 

odborné kvalifikace učitele všeobecně-

vzdělávacích předmětů 2. st. ZŠ i SŠ na 

dobu nejdéle 3 let absolventům jakýchkoli 

magisterských studijních programů – během 

této doby 3 let a s podporou poskytovanou 

začínajícím učitelům v jejich adaptačním 

období si bude moci učitel doplnit tzv. 

pedagogickou způsobilost. Doplněna byla v 

tomto směru ustanovení § 7a a již existující 

návrh § 9a; společné způsoby získání 

odborné kvalifikace byly vypuštěny z § 8 

odst. 1 a § 9 odst. 1. 

Tzv. kvalifikační studium pro učitele (tzv. 

DPS) budou moci nově – kromě vysokých 

škol a jejich programů CŽV – uskutečňovat 

také zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Tato 

kvalifikační studia projdou standardizací a 

modernizací. 

Navíc podotýkáme, že cílem MŠMT i vlády 

je zvyšovat atraktivitu učitelské profese, a to 

se v posledních letech děje zvláště v oblasti 

odměňování a touto novelou i dalšími 

souběžnými aktivitami podporovanými také 

z Evropského sociálního fondu – v oblasti 

podpory profesního rozvoje učitelů i jejich 

vlastní přípravy ve školách připravujících 

učitele. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

mladým kvalifikovaným učitelům zcela chybí praxe, chuť 

a motivace k práci  

 

obsah a úroveň přípravy na fakultách připravujících učitele 

vůbec nenaplňuje očekávání škol a požadavky 

vzdělávacího systému. Absolventi nemají nezbytné 

dovednosti týkající se tvorby ŠVP, tandemové výuky, užití 

metod jako čtením a psaním ke kritickému myšlení, 

genetické výuce čtení a psaní, nových trendů ve výuce 

matematiky, komunikaci s rodiči, veřejností, vedení výuky 

jako průvodce vzdělávací cestou, neznají administrativní 

systémy vedení školních matrik a pedagogické 

dokumentace vůbec 

za pedagogickou a odbornou úroveň vzdělávacího procesu 

ve škole je odpovědný ředitel školy; je nezbytné, aby toto 

systém více reflektoval a umožňoval řediteli školy tuto 

odpovědnost skutečně nést (samozřejmě s využitím 

legislativně zakotveného institutu adaptačního období 

(uvádějícího učitele), s pravidelnou metodickou podporou 

a dohledem státu (ČŠI) apod.). 

Dalším souvisejícím programovým cílem 

vlády je také zohledňování celospolečenské 

potřebnost některých profesí, zejména 

lékařů, učitelů, technických oborů, 

zdravotnického personálu při řízení a 

financování systému veřejného vysokého 

školství. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

KZPS zásadní Samozřejmě souhlasíme a podporujeme návrh nového § 9a 

umožňujícího řediteli školy dočasně uznat předpoklad 

odborné kvalifikace učitele odborných předmětů, 

praktického vyučování nebo odborného výcviku za 

splněný. Jsme však přesvědčeni, že je nezbytné rozšířit 

tento model i na další skupiny pedagogických pracovníků, 

a to na učitele (zejména druhého stupně) základní školy či 

učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, a 

to za předpokladu, že získali vysokoškolské vzdělání. 

Zároveň navrhujeme, aby i u těchto skupin pedagogických 

pracovníků bylo možné „doplnit“ si pedagogickou 

kvalifikaci formou studia pedagogiky podle § 22 odst. 1 

zákona o pedagogických pracovnících (i s případnou vyšší 

hodinovou dotací prakticky zaměřených znalostí a 

dovedností). 

 

Naše připomínka vychází z následujících praktických 

zkušeností: 

 

kvalifikovaných pedagogů na základních školách je 

nedostatek (zejména v některých aprobacích) a jejich 

průměrný věk každoročně narůstá, 

 

učitelé, kteří stávající podmínky odborné kvalifikaci 

nesplňují, ji velmi těžko získávají (podmínky dálkových 

studií na vysokých školách jsou zcela "nevlídné") 

 

neplatí rovnost, že učitelé s odbornou kvalifikací jsou 

lepšími učiteli než lidé bez ní (odborná kvalifikace tak, jak 

je nastavena, není zárukou dobrého učitele) 

 

Akceptováno – Návrh zákona byl doplněn v 

tomto ohledu: 

Řediteli školy se umožní uznat předpoklad 

odborné kvalifikace učitele všeobecně-

vzdělávacích předmětů 2. st. ZŠ i SŠ na 

dobu nejdéle 3 let absolventům jakýchkoli 

magisterských studijních programů – během 

této doby 3 let a s podporou poskytovanou 

začínajícím učitelům v jejich adaptačním 

období si bude moci učitel doplnit tzv. 

pedagogickou způsobilost. Doplněna byla v 

tomto směru ustanovení § 7a a již existující 

návrh § 9a; společné způsoby získání 

odborné kvalifikace byly vypuštěny z § 8 

odst. 1 a § 9 odst. 1. 

Tzv. kvalifikační studium pro učitele (tzv. 

DPS) budou moci nově – kromě vysokých 

škol a jejich programů CŽV – uskutečňovat 

také zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Tato 

kvalifikační studia projdou standardizací a 

modernizací. 

Navíc podotýkáme, že cílem MŠMT i vlády 

je zvyšovat atraktivitu učitelské profese, a to 

se v posledních letech děje zvláště v oblasti 

odměňování a touto novelou i dalšími 

souběžnými aktivitami podporovanými také 

z Evropského sociálního fondu – v oblasti 

podpory profesního rozvoje učitelů i jejich 

vlastní přípravy ve školách připravujících 

učitele. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

mladým kvalifikovaným učitelům zcela chybí praxe, chuť 

a motivace k práci  

 

obsah a úroveň přípravy na fakultách připravujících učitele 

vůbec nenaplňuje očekávání škol a požadavky 

vzdělávacího systému. Absolventi nemají nezbytné 

dovednosti týkající se tvorby ŠVP, tandemové výuky, užití 

metod jako čtením a psaním ke kritickému myšlení, 

genetické výuce čtení a psaní, nových trendů ve výuce 

matematiky, komunikaci s rodiči, veřejností, vedení výuky 

jako průvodce vzdělávací cestou, neznají administrativní 

systémy vedení školních matrik a pedagogické 

dokumentace vůbec 

 

za pedagogickou a odbornou úroveň vzdělávacího procesu 

ve škole je odpovědný ředitel školy; je nezbytné, aby toto 

systém více reflektoval a umožňoval řediteli školy tuto 

odpovědnost skutečně nést (samozřejmě s využitím 

legislativně zakotveného institutu adaptačního období 

(uvádějícího učitele), s pravidelnou metodickou podporou 

a dohledem státu (ČŠI) apod.). 

Dalším souvisejícím programovým cílem 

vlády je také zohledňování celospolečenské 

potřebnost některých profesí, zejména 

lékařů, učitelů, technických oborů, 

zdravotnického personálu při řízení a 

financování systému veřejného vysokého 

školství. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Asociace děkanů 

pedagogických 

fakult 

zásadní § 9 umožňuje, aby se stal plně kvalifikovaným učitelem 

střední školy (učitelem odborného výcviku) i pracovník 

bez maturity a podle § 9a dokonce bez jakéhokoli 

pedagogického vzdělání, což odporuje stoupajícím 

nárokům na učitelství a jeho profesionalizaci. 

 

Zdůvodnění: 

 

Učitel odborného výcviku je dle § 9 učitelem střední 

školy, tedy příslušníkem učitelské profese. Není možné 

profesi učitele otevírat pracovníkům, jejichž jediným 

vzděláním je vyučení a kteří postrádají jakoukoli 

pedagogickou průpravu. Doba 4 let uvedená v § 9a v 

odstavci (1), (2) [a (3)] „…může ředitel školy písemně 

uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele odborných 

předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku 

za splněný na dobu nejdéle 4 let.“ a podobně v (2), (3) je 

příliš dlouhá a je v rozporu se stoupajícími nároky na 

učitelství a jeho profesionalizaci. Navrhujeme ve všech 

odstavcích zkrátit, a to na dobu 2 let. 

 

Zdůvodnění: 

 

Vnímáme na jedné straně problémy s nedostatkem učitelů 

odborných předmětů (související do jisté míry i se 

zvýšením požadavků z Bc. na Mgr. před několika lety), ale 

navržená doba je příliš dlouhá – navrhujeme období dvou 

let. Stoupající nároky na učitelství a jeho profesionalizaci 

jsou vyjádřené například v Rámcových požadavcích 

MŠMT. 

Částečně akceptováno – Doba 4 let 

zkrácena na dobu 3 let. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

kraj Vysočina zásadní K § 12 písm. b) navrhujeme doplnit bod. 1. „doplňujícím 

studiem k rozšíření odborné kvalifikace“ - Vysoké školy 

organizují rozšiřující studia pro učitele, jehož 

absolvováním získají pedagogickou způsobilost k výuce 

cizího jazyka (způsobilost vyučovat další předmět). Podle 

vydaných osvědčení odpovídá závěrečná zkouška státní 

závěrečné zkoušce oboru učitelství cizího jazyka. § 12 

zákona však tento způsob získání kvalifikace pro výuku 

cizího jazyka neuvádí. Požadujeme doplnění tohoto 

způsobu získání kvalifikace do ustanovení § 12, obzvláště 

pokud mají být všechny programy akreditovány podle § 

22 odst. 3. 

Vysvětleno – Nepovažujeme za vhodné 

vkládat navrhovaný text do § 12, podle 

něhož získávají odbornou kvalifikaci – vedle 

učitelů cizích jazyků ZŠ a SŠ – zejména 

učitelé jazykových škol s právem státní 

jazykové zkoušky. 

Asociace 

krajských 

vzdělávacích 

zařízení 

  Požadavek k § 13 Pedagog v zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků – připravit další kroky, aby 

toto ustanovení mohlo být  realizováno v praxi 

Vysvětleno – Není připomínkou, vzato na 

vědomí. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 17 odst. (4) a (6) 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu a nových 

odstavců: 

 

(4) Pedagog volného času pro aktivity zájmového 

vzdělávání odpovídající tělovýchovnému nebo 

sportovnímu zaměření získává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti 

TV a sport. 

 

(5) Zaměstnanci, …. 

 

(6) Pedagogové volného času, který vykonává komplexní 

přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve 

školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání se 

skupinami dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, získává odbornou kvalifikaci 

 

a) vysokoškolským vzděláváním získaným studiem 

v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřených na speciální pedagogiku 

pro pedagogy, nebo 

 

b) vysokoškolským vzděláváním získaným studiem 

v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřených na aplikované pohybové 

aktivity, nebo 

 

c) vysokoškolským vzděláváním získaným studiem 

Neakceptováno – připomínka bezpředmětná 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd a vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném 

na speciální pedagogiku pro pedagogy volného času nebo 

aplikované pohybové aktivity. 

 

Zdůvodnění: 

 

Podpora začleňování žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do mimoškolních aktivit pohybového 

charakteru. Umožnění účasti na těchto aktivitách je 

předpokladem pro jejich další začleňování a zvyšují 

pravděpodobnost zvýšení jejich pohybových kompetencí 

tak, aby v budoucnu mohli být lépe integrováni do skupin 

žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Asociace 

krajských 

vzdělávacích 

zařízení 

  K § 17 odst. 2 – nesouhlasíme s navrhovanou změnou u 

pedagoga volného času, kdy  by mělo dojít ke zrušení 

40hod. studia pedagogiky a nahrazení profesní kvalifikací 

– navrhujeme zachovat obojí, nerozumíme důvodům, proč 

je vyškrtáváno studium pedagogiky. Dobře by se to 

doplňovalo a nebyl by to problém.   

Akceptováno – Jde o chybu v platném 

znění. 

ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

zásadní  § 17 odst. 4 – připomínka nad rámec návrhu 

 

V ustanovení odst. 4 uplatnit připomínku uvedenou pod 

bodem 2 k § 9 odst. 9. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

odkazujeme na vypořádání k předchozí 

připomínce; pokud se daní zaměstnanci 

v režimu výjimky podle § 17 odst. 4 

rozhodnout stát se pedagogy volného času, 

musí si doplnit pedagogickou způsobilost. 

Předpokládáme, že jen málokdy půjde o 

pedagogy volného času, kteří by vykonávali 

komplexní přímou pedagogickou činnost, 

nýbrž že půjde o pedagogy volného času 

vykonávající dílčí pedagogickou činnost, pro 

něž jsou způsoby splnění předpokladu 

odborné kvalifikace – co do rozsahu odborné 

přípravy – velmi vstřícné. 

kraj Vysočina zásadní K § 18 písm. d) - Nové ustanovení písm. d) je naprosto 

nadbytečné, a to z toho důvodu, že tento způsob získání 

kvalifikace je již obsahem písm. a). Obojí je studium v 

oblasti zaměřená na speciální pedagogiku a není třeba již 

v písm. d) dále specifikovat. Protože písm. a) hovoří 

obecně o oblasti zaměřené na speciální pedagogiku, 

vykládáme dosud toto ustanovení tak, že i dvouoborové 

studium, při kterém je jednou z oblastí speciální 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Jak 

připomínkové místo uvádí, jde o jeho 

výklad. Doplnění ustanovení – byť 

z pohledu připomínkového místa dojde jen 

k potvrzení jeho výkladu – bylo projednáno 

odbornou pracovní skupinou MŠMT a jako 

potřebné opatření bylo touto pracovní 

skupinou přivítáno. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

pedagogika, je studiem podle písm. a) – zaměřeném na 

speciální pedagogiku. 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 18a odst. a)  

 

V nově vloženém § 18a (Školský logoped) vypustit v bodě 

a) redundantní podmínku absolvované Bc. státní závěrečné 

zkoušky z logopedie a surdopedie. 

 

Zdůvodnění: 

 

Povinnost absolvovat státní závěrečnou zkoušku 

magisterské úrovně z logopedie a surdopedie je stanovena 

již v úvodu bodu a), je tedy zbytečné stanovovat jako 

podmínku absolvování těchto 2 zkoušek i v Bc. stupni 

studia. Aktuální znění Rámcových požadavků na studijní 

programy, jejichž absolvováním se získává odborná 

kvalifikace k výkonu regulovaných povolání 

pedagogických pracovníků navíc neumožňuje realizaci Bc. 

studijních programů zaměřených na speciální pedagogiku, 

které by mohly být zakončeny státní závěrečnou zkouškou 

ze 2 výběrových speciálněpedagogických disciplín, tedy 

logopedie a surdopedie. 

Akceptováno 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 18a odst. a)  

 

Zvážit pojetí povinné státnice mimo logopedii a surdopedii 

a charakter studia; specifikovat uplatnění stávajících 

absolventů bez SZZ ze surdopedie. 

 

Zdůvodnění: 

 

Vymezení povinných státních SZZ omezuje záběr pouze 

na logicky povinnou logopedii, ale pokud má být povinná 

i surdopedie (?), měla by být povinná minimálně jedna 

další SZZ (např. speciální pedagogika nebo další výběrová 

pedie) 

 

 Dále doporučujeme explicitně vymezit i možnost 

absolvování dlouhého magisterského nestrukturovaného 

programu 1 stupně SPP se SZZ z logopedie a surdopedie, 

protože tito absolventi přednostně zasahují do oblasti 

školské logopedie 

Vysvětleno – Návrh směřuje k logickému 

vyjádření komplexnosti oboru logopedie a 

explicitnímu vyjádření dokladu o profilaci 

absolventů příslušných magisterských 

programů vysokých škol, kteří se chtějí 

zaměřit na práci s osobami (s 

dětmi/žáky/studenty) s narušenou 

komunikační schopností. Obor logopedie je 

specifickou disciplínou v rámci speciální 

pedagogiky, v jejím záběru je i oblast 

surdopedie, tj. pedagogiky osob se 

sluchovým postižením v kontextu oboru i v 

kontextu společného vzdělávání, resp. 

vzdělávání dětí, žáků, studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Návrh 

nemá aspiraci řešit komplexně výstupy 

magisterských programů vysokých škol, či 

jejich obsahy/standardy, nicméně implicitně 

předpokládá, že studium logopedie je a i 

bude logicky provázáno s pedagogikou dětí, 

žáků, studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

Nestrukturovaný magisterský program je 

uveden pod písmenem b) návrhu, tedy 

akreditovaný magisterský studijní program v 

oblasti pedagogických věd zaměřené na 

logopedii. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 18a odst. a)  

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu: 

 

a) zaměřené na speciální pedagogiku se státní závěrečnou 

zkouškou z logopedie a surdopedie navazující na 

akreditovaný bakalářský studijní program speciální 

pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie a 

osvědčením o způsobilosti k výkonu specializované 

činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie 

vydaným akreditovanou vzdělávací institucí, pokud obsah 

absolvovaného studia tuto způsobilost již nenaplňuje, nebo 

 

Pro vysokou školu není vymezena možnost nahradit toto 

osvědčení nabytím způsobilosti v rámci akreditovaného 

studijního programu. 

 

Zdůvodnění: 

 

Znevýhodněni by byli absolventi vycházejících z 

akreditovaných vysokoškolských institucí, které 

požadavky naplňují již v rámci pregraduálního studia. 

 

Není zřetelně stanoveno jaké budou požadavky pro 

naplnění získání osvědčení akreditovanou vzdělávací 

institucí – pokud se má jednat o odkaz na Standard studia 

k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v 

oblasti školské logopedie, č.j. MSMT-50027/2013-1, 

muselo by být vypořádáno právě jeho naplnění v rámci 

řádného pregraduálního studia, aby se požadavky pro 

osvědčení nedublovaly a nestěžovaly proto nástup do 

Neakceptováno – Trváme na nutnosti 

absolvovat specializační studium – ve všech 

případech. Absolvování specializačního 

studia je nadto podmínkou pro to, aby 

danému pedagogickému pracovníkovi 

příslušel specializační příplatek. 

 

Podle Standardu studia k výkonu 

specializované činnosti speciálního 

pedagoga v oblasti školské logopedie, č.j. 

MSMT-50027/2013-1 je cílem tohoto 

specializačního studia prohloubení a 

rozšíření odborných znalostí speciálních 

pedagogů získaných vysokoškolským 

magisterským studiem speciální pedagogiky 

se zaměřením na logopedii, tj. těch, kteří 

vykonali státní závěrečnou zkoušku z 

logopedie. Studium umožňuje propojení 

teorie s praxí a je koncipováno tak, aby 

rozšířilo znalosti frekventantů 

prostřednictvím detailního 

multidisciplinárního, holistického pohledu 

na daný logopedický problém a způsobů 

jeho řešení včetně praktické aplikace. 
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absolventské praxe čerstvým absolventům 

speciálněpedagogických programů se SZZ z Logopedie. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 18a 

 

Paragraf neřeší praktickou supervidovanou výuku a její 

minimální dotaci vztahující se ke školské logopedii, byť 

v rámci akreditované vzdělávací instituce. 

 

Zdůvodnění: 

 

Doporučujeme stanovit minimální požadavek na časovou 

dotaci a supervizi (kontrolu) absolvované praxe ve 

speciálněpedagogických zařízeních školského typu. 

Neakceptováno – mimo předmět úpravy 

zákona o pedagogických pracovnících. 

Pokud jde o specializační studium 

akreditované v systému DVPP, existuje 

standard studia k výkonu specializované 

činnosti speciálního pedagoga v oblasti 

školské logopedie, č.j. MSMT-50027/2013-

1. Pokud jde o koncipování studijních 

programů vysokých škol, vydalo MŠMT 

Rámcové požadavky na studijní programy, 

jejichž absolvováním se získává odborná 

kvalifikace k výkonu regulovaných povolání 

pedagogických pracovníků č.j. MSMT-

21271/2017-5. 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 18a odst. b)  

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu: 

 

b) zaměřené na logopedii se státní závěrečnou zkouškou 

z logopedie a surdopedie a osvědčením o způsobilosti 

k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga 

v oblasti školské logopedie vydaným akreditovanou 

vzdělávací institucí. 

 

Zdůvodnění: 

 

Povinnost současně se státní závěrečnou zkouškou z 

logopedie absolvovat i státní závěrečnou zkoušku ze 

surdopedie (podobně jako v bodu a) je zcela na místě, 

ostatně ji předpokládá i bod a) a zákon č. 96/2004 Sb. 

o nelékařských zdravotnických povoláních (§ 23 odst. 1). 

Akceptováno 
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Je ovšem vhodné, aby tato podmínka byla uvedena i v 

novelizovaném znění zákona o pedagogických 

pracovnících. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 18a odst. b)  

 

Upřesnit požadavky na absolvované SZZ (logopedie, 

surdopedie, speciální pedagogika). 

 

Z formulace vyplývá, že se nebude rozlišovat mezi 

školským logopedem jakožto absolventem učitelského 

oboru nebo neučitelského, respektive, že by automaticky 

absolventi učitelských oborů se SZZ z logopedie a 

surdopedie byli způsobilí k výkonu školského logopeda. 

 

Zdůvodnění: 

 

Mělo by se jednat o upřesnění povinné státní závěrečné 

zkoušky u oboru logopedie z logopedie, surdopedie a 

speciální pedagogiky a základů psychologie, protože obor 

Logopedie je koncipován jako neučitelsky  

speciálněpedagogicky zaměřený a minimálně první dvě 

povinné SZZ musí obsahovat; neučitelsky zaměřený 

logoped bez státnice ze speciální pedagogiky a alespoň 

základů psychologie nebude plně kompetentní bez 

dostatečného získání kompetence speciálněpedagogické 

zaměřené na všechny typy odchylek komunikace při tzv. 

symptomatických poruchách řeči relevantně působit na 

všechny žáky a studenty např. s poruchami autistického 

spektra, mentálním postižením, kombinovanými vadami, 

se specifickými poruchami učení apod.  

Vysvětleno – Ustanovení § 18 rozlišuje 

magisterský obor zaměřený na speciální 

pedagogiku a magisterský obor zaměřený na 

speciální pedagogiku a na přípravu učitelů  - 

domníváme se, že z textu je zřejmé, že 

školským logopedem se nemůže stát např. 

absolvent Učitelství VV a speciální 

pedagogika ani v případě, že by měl SZZ z 

logo a surdopedie.  Logopedie, jako 

pedagogický obor, by měla (musí) obsahovat 

minimálně metodiky a didaktiky čtení, psaní, 

počítání. Absolvent se musí umět orientovat 

v RVP, musí umět „poradit“ učitelům, jak 

učit, co učit. Vyžadovat další konkrétní 

státní závěrečné zkoušky se nejeví jako 

nezbytně nutné. V obsahu oboru by však 

vysoké školy neměly nezapomínat na široké 

spektrum klientely, se kterou logoped 

pracuje. Vada řeči se také vyskytuje jako 

doprovodný příznak jiného zdravotního 

postižení nebo jiného znevýhodnění.  
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 18a odst. b)  

 

Návrh na změnu tučně označeného textu: 

 

b) zaměřené na logopedii a osvědčením o způsobilosti 

k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga 

v oblasti školské logopedie vydaným vydaný vysokou 

školou s řádně akreditovaným programem zaměřeným na 

školskou logopedii. 

 

Zdůvodnění: 

 

Není zřejmé, z čeho se bude vycházet při požadavcích na 

realizaci programů získání způsobilosti v oblasti školské 

logopedie v rámci AVI – dosavadní standard zdůrazňuje 

převahu teoretických poznatků nad praxí a mnohé z nich 

jsou již součástí akreditovaných pregraduálních programů, 

navíc není specifikováno, kdo takové program bude muset 

garantovat. 

Neakceptováno – existuje standard studia k 

výkonu specializované činnosti speciálního 

pedagoga v oblasti školské logopedie, č.j. 

MSMT-50027/2013-1; není záměrem zúžit 

okruh poskytovatelů tohoto specializačního 

studia. MŠMT má v systému DVPP 

pravomoc vykonávat kontrolu uskutečňování 

akreditovaných vzdělávacích programů (§ 25 

odst. 5 až 8 zákona o pedagogických 

pracovnících). 

Liberecký kraj zásadní Nově navržený §18a  definuje získání odborné kvalifikace 

pro školského logopeda. Navrhované ustanovení 

významně omezuje okruh kvalifikovaných osob, a to 

pouze na absolventy zaměřené na sociální pedagogiku se 

státní závěrečnou zkouškou z logopedie a zároveň i 

surdopedie.  Kombinace těchto dvou zkoušek nebyla 

v minulosti obvyklá. Za dostačující považujeme pro 

školního logopeda státní závěrečnou zkouškou 

z logopedie. Zároveň navrhujeme zohlednit v tomto 

ustanovení v písm. a), že v minulosti nebylo možné 

absolvovat pedagogické vzdělávání dvoustupňově.  

Vysvětleno – Při koncepci vzdělání 

předepsaného pro školské logopedy je třeba 

brát ohled jak na náročnost a odpovědnost 

práce, tak v tomto případě i předpisy resortu 

zdravotnictví. Požadovat pouze státní 

závěrečnou zkoušku z logopedie z tohoto 

důvodu neobstojí. Dále odkazujeme na 

přechodná ustanovení, která stanoví, že 

odborná kvalifikace, která byla získána 

podle dosavadních předpisů, zůstává 

zachována. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

kraj Vysočina zásadní K § 18a písm. a) a b) – Považujeme za naprosto 

nadbytečné, aby absolvent vysokoškolského 

magisterského studia v oblasti zaměřené na logopedii či 

speciální pedagogiku se státní závěrečnou zkouškou 

z logopedie měl k získání kvalifikace školského logopeda 

absolvovat ještě studium k výkonu specializovaných 

činností v zařízení pro DVPP – proto navrhujeme u písm. 

a) ukončit ustanovení slovy „státní zkouškou z logopedie a 

surdopedie“ a u písm. b) ponechat pouze „zaměřené na 

logopedii“. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Při 

koncepci vzdělání předepsaného pro školské 

logopedy je třeba brát ohled jak na náročnost 

a odpovědnost práce, tak v tomto případě i 

předpisy resortu zdravotnictví. Požadovat 

pouze státní závěrečnou zkoušku z logopedie 

z tohoto důvodu neobstojí. 

MZd zásadní K návrhu § 2 odst. 1 písm. e) zákona: 

 

 

 

Požadujeme vypustit celý pododstavec „školský logoped“. 

 

Odůvodnění: Terminologie „školský logoped“ je duplicitní 

s § 2 odst. 1 písm. d) „speciální pedagog“, neboť speciální 

pedagog se zaměřením na logopedii je již zahrnut v § 2 

odst. 1 písm. d) zákona. Je nesystémové speciálního 

pedagoga se zaměřením na logopedii jako jediného zvlášť 

vymezit v novém písmenu, neboť pokud by měla být 

vyjmenována všechna zaměření speciálního pedagoga, pak 

kromě logopedické péče chybí např. péče etopedická, 

somatopedická, psychopedická, tyflopedická a další. 

Vysvětleno – Bylo předmětem odborného 

posouzení a konzultací souvisejících úprav 

odborné kvalifikace speciálních pedagogů v 

§ 18, že dojde k samostatnému (a 

přísnějšímu) formulování předpokladu 

odborné kvalifikace školských logopedů. 

Pouze pro tuto kategorii speciálních 

pedagogů bylo již v minulosti zavedeno další 

rozsáhlé, postgraduální studium – 

specializační studium. 
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MZd zásadní K návrhu § 18a zákona: 

 

 

 

Požadujeme vypustit celý text paragrafu „Školský 

logoped“. 

 

Odůvodnění: V návaznosti na vypuštění § 2 odst. 1 písm. 

e) zákona je nutné tento nový §18a také vypustit. Celá tato 

úprava odporuje systematice a logice zákona. Logopedická 

péče je již zahrnuta v § 18 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. 

- speciální pedagog se zaměřením na logopedii získává 

odbornou kvalifikaci uvedeným vysokoškolským studiem 

ve studijním programu speciální pedagogika se zaměřením 

na logopedii. Je nesystémové, aby byl uveden v novém 

§18a jeden z několika speciálních pedagogů, když přitom 

se samostatnými paragrafy pro ostatní zaměřené speciální 

pedagogy novela nepočítá.   

 

Název povolání logoped je nevhodně zvolen, neboť podle 

zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních, ve znění pozdějších předpisů je logopedie 

výkonem zdravotnického povolání a logoped 

zdravotnickým pracovníkem, nebo před získáním 

způsobilosti k samostatnému výkonu povolání jiným 

odborným pracovníkem ve zdravotnictví. Tento název tak 

vyvolává dojem, že školský logoped je oprávněn 

poskytovat logopedickou zdravotní péči. Poskytuje-li 

někdo logopedickou zdravotní léči, poskytuje zdravotní 

služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

Vysvětleno – MŠMT přistoupilo k úpravám 

odborné kvalifikace speciálních pedagogů v 

§ 18 s tím, že dojde k samostatnému (a 

přísnějšímu) formulování předpokladu 

odborné kvalifikace školských logopedů – a 

to vždy navíc s požadavkem na absolvování 

další rozsáhlé, postgraduální odborné 

přípravy – specializačního studia – již 

zavedeno, podle § 9 odst. 1 písm. e) 

vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

Logopedie je označením určité činnosti. 

Zdravotnickým povoláním, resp. osobou, 

která se uvedenou činností zabývá, je 

klinický logoped (§ 3 zákona č. 96/2004 Sb.: 

Odborná a specializovaná způsobilost k 

výkonu povolání klinického logopeda). 

Podle § 7 odst. 4 školského zákona 

poskytuje školské zařízení služby a 

vzdělávání, které doplňují nebo podporují 

vzdělávání ve školách nebo s ním přímo 

souvisejí, podle § 7 odst. 7 školského zákona 

ve školách a školských zařízeních zajišťují 

vzdělávání pedagogičtí pracovníci. 

Odbornou kvalifikaci pedagogických 

pracovníků stanovuje zákon o 

pedagogických pracovnících. Podle § 116 

školského zákona školská poradenská 

zařízení mimo jiné zajišťují pro děti, žáky a 

studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy 

a školská zařízení informační, diagnostickou, 

poradenskou a metodickou činnost, 
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pozdějších předpisů. Kromě stanovených výjimek (mezi 

kterými není uvedena „školská logopedie“) mohou 

poskytovat zdravotní služby jen poskytovatelé zdravotních 

služeb, kteří k tomu mají příslušné oprávnění. „Školský 

logoped“ není zdravotnickým pracovníkem, nýbrž 

kvalifikovaným pedagogickým odborníkem, čemuž lépe 

odpovídá dosavadní označení „Speciální pedagog se 

zaměřením na logopedii.“ 

poskytují odborné speciálněpedagogické a 

pedagogicko-psychologické služby. Podle § 

121 školského zákona MŠMT stanoví 

prováděcím právním předpisem typy 

školských zařízení a podrobnosti o obsahu a 

rozsahu jejich činnosti, organizaci a 

podmínkách provozu, kritéria pro zařazování 

nebo umisťování dětí, žáků a studentů, 

popřípadě dalších uživatelů služeb, nebo 

ukončení umístění, o podmínkách, za nichž 

lze školské služby poskytovat veřejnosti, a o 

podmínkách úhrady za školské služby a o 

poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních, s 

výjimkou středisek výchovné péče. Podle 

vyhlášky č. 72/2005, o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, jsou školským 

poradenským zařízením pedagogicko-

psychologická poradna a speciálně 

pedagogické centrum. 

Školské právní předpisy (školský zákon a 

jeho prováděcí předpisy ani zákon o 

pedagogických pracovnících) nejsou v 

rozporu se zákonem č. 96/2004 Sb., neboť 

nezahrnují práce klinického logopeda, ale 

pouze v současnosti označovaného 

speciálního pedagoga – tj. pedagogického 

pracovníka – zabývajícího se logopedickými 

činnostmi vázanými striktně na oblast 

školství (výkon práce ve školách a školských 
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poradenských zařízeních). Jinak i ze samé 

existence pojmu „klinický logoped“, který 

zákon č. 96/2004 Sb., používá, lze dovodit, 

že existuje i jiná oblast logopedie, než je 

logopedie klinická – a touto oblastí je právě 

logopedie školská s vlastními metodami a 

účelem. 
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ÚV ČR  KML zásadní V nově vloženém § 18a (Školský logoped) navrhujeme 

doplnit písm. b) o podmínku absolvované státní závěrečné 

zkoušky z logopedie a surdopedie. 

 

Nové znění: 

 

b) zaměřené na logopedii se státní závěrečnou zkouškou z 

logopedie a surdopedie a osvědčením o způsobilosti k 

výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v 

oblasti školské logopedie vydaným akreditovanou 

vzdělávací institucí. 

 

Zdůvodnění připomínky 

 

Je vhodné, aby byla stanovena školskému logopedovi 

povinnost současně se státní závěrečnou zkouškou z 

logopedie absolvovat i státní závěrečnou zkoušku ze 

surdopedie, tento požadavek stanoví i písm. a) 

navrhovaného §18a a § 23 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. o 

nelékařských zdravotnických povoláních.  

Akceptováno 
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SP ČR zásadní k §2: Žádáme rozšíření výčtu pedagogických pracovníků 

v § 2 zařazením pozice „školní speciální pedagog“. 

Návazně vložit samostatný paragraf: 

 

§ 18a 

 

Školní speciální pedagog 

 

Školní speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd 

 

a) zaměřené na speciální pedagogiku, 

 

b) zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo na 

přípravu učitelů základní školy nebo na přípravu učitelů 

všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na 

přípravu vychovatelů a doplňujícím studiem k rozšíření 

odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, 

nebo 

 

c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k 

rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou 

školou, nebo 

 

d) zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele, 

 

e) zaměřené na speciální pedagogiku, studijního oboru 

speciální pedagogika, a vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Není 

věcný důvod zavádět ještě jinou kategorii 

speciálního pedagoga, než je v § 18. Pracuje-

li speciální pedagog ve škole (na školním 

pracovišti), označuje se jako školní speciální 

pedagog. Pokud jde o učitele se 

speciálněpedagogickou způsobilostí (tedy 

zejména znalostí metod a didaktik), pak 

jejich příprava nebyla zaměřena na výkon 

činnosti speciálního pedagoga. Potřebám 

poradenské praxe vychází vstříc doplnění § 

18 písm. d) tohoto návrhu a tento krok byl 

projednán a konzultován s odborným 

panelem MŠMT. 
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a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní 

školy, nebo 

 

f) vzděláním stanoveným pro učitele prvního stupně 

základní školy a vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, 

nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na 

speciální pedagogiku, nebo 

 

g) vzděláním stanoveným pro učitele druhého stupně 

základní školy a vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu 

v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální 

pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném 

na speciální pedagogiku.  

 

 

 

Zdůvodnění: Na rozdíl od stávajícího poradenského 

speciálního pedagoga pracuje školní speciální pedagog 

přímo ve škole, jeho práce je tudíž odlišná. Proto 

navrhujeme, aby šlo o samostatnou novou pozici, čímž se 

zdůrazní i její důležitost pro školu. Získávání odborné 

kvalifikace by mělo být u školního speciálního pedagoga 

obdobné, jako je u speciálního pedagoga – bod a) až c), 

zároveň je ho ale třeba rozšířit o další možnosti – body d) 

až g), případně další. Nabízíme také ke zvážení, zda by o 
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tyto rozšířené možnosti – body d) až g) nebylo vhodné 

doplnit také pozici podle §18 - speciální pedagog. 
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Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 20, odst. 4 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu a nového 

písmene: 

 

(4) Asistent pedagoga, který vykonává přímou 

pedagogickou činnost při výuce školní tělesné výchovy, 

sportovního tréninku, nebo odborného tělovýchovně 

zaměřeného předmětu získává odbornou kvalifikaci 

 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném studijním programu zaměřeného na 

aplikovanou tělesnou výchovu nebo aplikované pohybové 

aktivity, nebo 

 

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném studijním programu zaměřeném speciální 

pedagogiku a tělesnou výchovu, nebo 

 

c) vzděláním dle § 20, (1) nebo (2) a  programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaným vysokou školou 

v oblasti pedagogických věd zaměřené na aplikovanou 

tělesnou výchovu nebo aplikované pohybové aktivity 

v rozsahu minimálně 50 hodin, pokud nebylo vzdělávání 

tohoto rozsahu zařazeno do předchozího kvalifikačního 

vzdělávání. 

 

Zdůvodnění: 

 

Nepřipravenost asistentů pedagogů na specifika školní TV 

vyvolávají potřebu jejich dalšího dovzdělávání. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – K 

případnému zavedení takovéto další, 

specifické kategorie asistenta pedagoga by 

mělo být přistoupeno po zhodnocení všech 

podstatných okolností, včetně finančních 

dopadů na státní rozpočet, neboť na výdaje 

na odměňování pracovníků v regionálním 

školství se poskytují finanční prostředky ze 

státního rozpočtu (§ 160 školského zákona). 
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Zařazování odborníků s pedagogickým zaměřením na 

aplikovanou tělesnou výchovu a aplikované pohybové 

aktivity je nezbytnou součástí nápravy nebo zpomalení 

regresních tendencí v oblasti pohybové gramotnosti 

u rizikových skupin dětí a žáků (obezita, ADHD, 

zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění). Zvyšující se 

množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

snižující se úroveň pohybové gramotnosti vyvolává 

potřebu vzdělávání asistentů pedagoga působících v 

tělovýchovném procesu. Absence jejich reálných 

pedagogických kompetencí v oblasti tělovýchovy je 

nejčastěji překážkou zapojování žáků nejen s postižením, 

ale zdravotním znevýhodněním jako je obezita, vadné 

držení těla, poruchy pozornosti a řada dalších. Jedná se 

o nezbytnou prevenci neopodstatněného uplatňování 

uvolňování z TV. 

 

Revize uplatňování fenoménu uvolňování z TV je součástí 

strategického dokumentu Zdraví 2020! 
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ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

  § 20 odst. 1 písm. d) bod 1 

 

Formulovat takto: „vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném 

vysokou školou, nebo“ 

 

Zdůvodnění: použít formulace stejně jako v obdobných 

ustanoveních. 

Akceptováno 

Olomoucký kraj zásadní K čl. I. bodům 26 – 34: 

 

V ust. § 20 odst. 1 písm. d) bodě 1 by za slovo 

„vzdělávání“ měla být vložena slova„v oblasti 

pedagogických věd“ a slova „a zaměřeném na 

pedagogiku,“ by měla být nahrazena slovem „, nebo“. Do 

tohoto ustanovení totiž není promítnuto zvýšení rozsahu 

studia na úroveň studií v oblasti pedagogických věd.  

 

Jelikož samotný zákon o pedagogických pracovnících 

(dále jen „ZoPP“) neřeší hodinové dotace pro studium 

v oblasti pedagogických věd ani pro studium pedagogiky, 

bude nezbytné promítnout posílení odborné přípravy na 

rozsah nejméně 250 hodin odpovídajícím způsobem do 

vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, 

kdy v současné době je podle ust. § 3 uvedené vyhlášky 

stanovena pro studium pedagogiky v případě asistentů 

pedagoga hodinová dotace 80 hodin. V této souvislosti 

máme za to, že by mělo být zváženo, zda by hodinová 

dotace pro studium v oblasti pedagogických věd i pro 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

Potvrzujeme, že určení nejnižšího rozsahu 

odborné přípravy v programu CŽV vysoké 

školy, v němž se budou kvalifikovat asistenti 

pedagoga, a ve vzdělávacích programech 

studia pedagogiky, se řídí vyhláškou č. 

317/2005 Sb. a ta bude v návaznosti na 

schválení tohoto návrhu novely zákona 

upravena. 
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studium pedagogiky neměla být posílena ještě na vyšší 

rozsah než 250 hodin, přičemž samozřejmě chápeme, že 

taková úprava by se dotkla kromě asistentů pedagoga i 

dalších pedagogických pracovníků, přinesla by nicméně 

významné posílení kvalifikace pedagogických pracovníků. 
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Středočeský kraj zásadní § 20 odst. 1 písm. b) bod 3  

 

(bod 27 návrhu) 

 

Bod č. 3 navrhujeme nerušit a ponechat dosavadní právní 

úpravu, tedy i nadále možnost realizovat studijní program 

asistenta pedagoga i zařízeními pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 

Odůvodnění:  

 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

prokázala v uplynulých letech vysokou kvalitu 

realizovaného studia pro asistenty pedagoga obou 

kategorií a není žádný racionální důvod pro to, aby byla 

navrhovanou novelou vyloučena z možnosti poskytovat 

studium asistentů pedagoga v připravovaném rozšířeném 

rozsahu 250 hodin. I takto rozsáhlá studia (např. studia 

specializovaných činností) zejména krajská zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků úspěšně 

dlouhodobě realizují jako organizace zřizované vyššími 

územními samosprávnými celky, které spolu garantují 

vysokou kvalitu vzdělávání poskytovaného jimi zřízenými 

zařízeními pro DVPP. Proto je předpoklad, že i nově 

koncipované studium pro asistenty pedagoga vykonávající 

přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se 

vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků 

formou individuální integrace, zvládnou realizovat opět ve 

vysoké kvalitě. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Přípravu 

asistentů pedagoga budou moci i nadále 

zajišťovat také zařízení pro DVPP, a to 

formou akreditovaného vzdělávacího 

programu studia pedagogiky (dojde 

k zvýšení rozsahu odborné přípravy na 250 

hodin). Z odstavce 1 se vypouští studium pro 

asistenty pedagoga – to bude připravovat jen 

asistenty pedagoga podle odstavce 2. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)



54 
 

předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

  § 20 odst. 2 písm. b) 

 

Zdůvodnění: Toto ustanovení je nadbytečné. Ustanovení 

písm. a) odkazuje na vzdělání podle odst. 1, a tam je pod 

písm. f) již toto ustanovení (tedy ustanovení odst. 2 písm. 

b) obsaženo 

Akceptováno 

Královéhradecký 

kraj 

zásadní Čl. I bod 31 navrhujeme vypustit: 

 

navrhované ustanovení nového písmene b) v § 20 odst. 2 

zní „středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným 

ukončením jiného vzdělávacího programu středního 

vzdělávání než podle odstavce 1 písm. e) a studiem 

pedagogiky,“ 

 

písmeno a) v § 20 odst. 2 zní: „vzděláním podle odstavce 

1“,  

 

přičemž § 20 odst. 1 písm. f) zní: „středním vzděláním s 

maturitní zkouškou získaným ukončením jiného 

vzdělávacího programu středního vzdělávání než podle 

písmene e) a … 2. studiem pedagogiky“ 

 

z výše uvedeného vyplývá, že navrhované znění nového 

písmene b) je již zahrnuto     v odstavci 1. 

Akceptováno – V dotčeném písm. b) odst. 2 

správně náleží studium pro asistenty 

pedagoga. 

kraj Vysočina zásadní U § 20 odst. 2 navrhujeme vypustit písm. b) - Tento 

způsob získání kvalifikace je obsahem odst. 2 písm. a) – 

vzděláním podle odst. 1. V odstavci 1 je pak totožný 

požadavek obsažen v písm. f). 

Akceptováno 
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kraj Vysočina zásadní U § 20 odst. 2 navrhujeme doplnit ujednání u písm. c) 

dovětkem „nebo studiem pro asistenty pedagoga“ - Pokud 

osoby se středním vzděláním s výučním listem mají 

možnost doplnit kvalifikaci pouze studiem pedagogiky, 

které bude posíleno na rozsah 250 hodin, jedná se o 

zvýšení požadavků (v rozporu s důvodovou zprávou). I 

v písm. c) je tedy nutno upřesnit požadavek také na 

možnost doplnění studiem pro asistenty pedagoga stejně 

jako u písm. e) a f). 

Akceptováno jinak – V ustanovení odst. 2 

budou uvedeny další způsoby získání 

kvalifikace (v menším rozsahu než podle 

odstavce 1) – na místo slov studia 

pedagogiky tam proto patří studium pro 

asistenty pedagoga. 

ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

  § 20 odst. 3 písm. b) bod 3 

 

V závěru vypustit slovo „nebo“. 

Neakceptováno 
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MHMP zásadní K bodu 34 (§ 20 odst. 3): 

 

Požadujeme vypuštění tohoto bodu, resp. odstranění 

navrhovaného § 20 odst. 3. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: Pracovní pozice korepetitora je v přímém 

rozporu s asistentem pedagoga podle platné legislativy. V 

Důvodové zprávě je uvedeno: „V novém odstavci 3 se 

zavádí nová kategorie asistenta pedagoga, který vykonává 

přímou pedagogickou činnost při výuce uměleckého 

odborného předmětu ve vzdělávacím programu v 

konzervatoři anebo v oboru vzdělání Hudba, Zpěv, Tanec, 

Hudebně dramatické umění vyššího odborného vzdělávání 

(korepetitor).“. Asistent pedagoga je definován v § 16 

odst. 2 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb., jako 

podpůrné opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V části 2.16.05 Přílohy k nařízení 

vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb. 

(dále jen „nařízení vlády“), je definována činnost asistenta 

pedagoga v rozpětí 4. – 9. platové třídy. Pracovní náplň 

asistenta pedagoga se v nařízení vlády vždy vztahuje k 

podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Předpokládáme, že předkladatel nepovažuje všechny žáky 

a studenty konzervatoří a umělecky zaměřených vyšších 

odborných škol za žáky a studenty ve smyslu definice § 16 

odst. 2 písm. g) školského zákona. Nepovažujeme za 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

Kategorie pedagogického pracovníka 

asistent pedagoga není zúžena jen do podoby 

„asistenta pedagoga jako podpůrného 

opatření“ při vzdělávání ve škole. 

Zaměstnance s druhem práce asistent 

pedagoga mohou zaměstnávat školy i 

školská režim i mimo režim podpůrného 

opatření – jde zejména o domovy mládeže, 

internáty a dětské domovy. Příklady prací 

korepetitora jsou již v platném katalogu 

prací obsaženy v oddílu 2.14.11 a jsou 

vymezeny platovou třídou 9 (platovou třídu 

10 v podmínkách škol nepředpokládáme). 

Předmětem úpravy zákona o pedagogických 

pracovnících není organizace vzdělávání ve 

školách (tedy např. kolik pedagogických 

pracovníků a v jaké struktuře povolání může 

zajišťovat vzdělávání), nýbrž pouze určení 

kvalifikačních předpokladů pro výkon dané 

pedagogické činnosti. Existující kategorie 

pedagogických pracovníků asistent 

pedagoga – s existující a platnou úpravou 

rozsahu přímé pedagogické činnosti 

v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. – je 

odpovídající. 
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vhodné zavedení nové pracovní pozice korepetitora 

samostatně do zákona č. 563/2004 Sb. ani samostatně do 

nařízení vlády. Práci korepetitora zastává v uměleckých 

školách, včetně základních uměleckých škol (kde probíhá 

vzdělávání žáků v uměleckých oborech „Hudba, Zpěv, 

Tanec, Hudebně dramatické umění“ s doprovodem 

korepetitora shodným způsobem), učitel. Často je jeho 

pracovní úvazek doplněn o doprovázení žáků. Navrhovaná 

úprava, pokud by byla spojena s jiným platovým 

zařazením korepetitora než učitele, by podle našeho 

názoru přinesla snížení platu učiteli. 
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MF zásadní Požadujeme objasnit, proč se navrhuje zařadit funkci 

korepetitora, podle MŠMT jako novou kategorii asistenta 

pedagoga, do současného ustanovení § 20 Asistent 

pedagoga. Funkce asistenta pedagoga je jedním 

z poskytovaných podpůrných opatření pro děti, žáky 

a studenty se speciálně vzdělávacími potřebami podle § 16 

školského zákona. 

Vysvětleno – Práce asistenta pedagoga není 

zúžena jen do podoby „funkce asistenta 

pedagoga“ jako podpůrného opatření při 

vzdělávání ve škole. Zaměstnance s druhem 

práce asistent pedagoga mohou zaměstnávat 

školy i školská režim i mimo režim 

podpůrného opatření – jde zejména o 

domovy mládeže, internáty, dětské domovy 

a zajišťování přímé pedagogické činnosti v 

noční době. 

Olomoucký kraj zásadní K čl. I. bodu 37: 

 

Máme za to, že není dán žádný racionální důvod pro 

zrušení ust.  § 21 písm. e) ZoPP. Tento návrh nemá 

žádnou souvislost se skutečnou trenérskou praxí. Velké 

množství úspěšných reprezentačních trenérů nemá 

vysokoškolské, případně vyšší odborné vzdělání a podle 

našeho názoru a ohlasů z praxe není žádný důvod 

v případě trenérů striktně trvat na dosažení 

vysokoškolského či vyššího odborného vzdělání 

Akceptováno částečně – podle připomínky 

Jihomoravského kraje, písmeno e) zůstane 

zachováno, dojde k vypuštění středního 

vzdělání s výučním listem: 

 

„e) středním vzděláním s maturitní zkouškou 

získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání a získáním 

osvědčení nejméně II. nejvyšší trenérské 

třídy příslušné specializace“ 
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Moravskoslezský 

kraj 

  Navrhujeme ponechat v ustanovení § 21 dosavadní text 

písmene e), tj. ustanovení, které zní: 

 

„Trenér získává odbornou kvalifikaci 

 

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným 

ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání 

nebo středním vzděláním s výučním listem získaným 

ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání 

a trenérskou školou tělovýchovných fakult vysokých škol 

a získáním osvědčení nejméně II. třídy trenéra příslušné 

specializace.“ 

 

 Odůvodnění: 

 

Vyjadřujeme obavu, že při aplikaci současného návrhu by 

v praxi mohlo dojít na gymnáziích s obory vzdělání 

se sportovní přípravou k poklesu kvalifikovaných 

pracovníků s potřebnou trenérskou licencí. Podle 

informací získaných z terénu má velká část aktivních 

trenérů nejvýše střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

neboť získání trenérské kvalifikace včetně I. třídy není v 

České republice podmíněno vysokoškolským vzděláním. 

Postupné získávání trenérské licence III., II. a I. třídy by 

mělo umožňovat dostatečné prohlubování kvalifikace 

trenérů, neboť součástí těchto školení by měla být také 

pedagogická činnost a praxe.  

Akceptováno částečně – podle připomínky 

Jihomoravského kraje, písmeno e) zůstane 

zachováno, dojde k vypuštění středního 

vzdělání s výučním listem: 

 

„e) středním vzděláním s maturitní zkouškou 

získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání a získáním 

osvědčení nejméně II. nejvyšší trenérské 

třídy příslušné specializace“ 
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Liberecký kraj zásadní Nesouhlasíme s návrhem na zrušení ust. § 21 písm.  e). 

V něm uvedenou kvalifikaci trenéra považujeme za zcela 

postačující. 

Akceptováno částečně – podle připomínky 

Jihomoravského kraje, písmeno e) zůstane 

zachováno, dojde k vypuštění středního 

vzdělání s výučním listem: 

 

„e) středním vzděláním s maturitní zkouškou 

získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání a získáním 

osvědčení nejméně II. nejvyšší trenérské 

třídy příslušné specializace“ 
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Jihomoravský 

kraj 

zásadní Novela zákona zrušuje v § 21 text pod písmenem e) bez 

náhrady. Tato úprava je odůvodněna zvýšením požadavků 

na odbornou kvalifikaci trenérů, aby nejnižší požadovaný 

stupeň vzdělání trenérů bylo vyšší odborné vzdělání. Tato 

úprava se z pohledu nedostatku trenérů s nově 

požadovanou kvalifikací jeví jako nevhodná. Argumentem 

pro částečné zachování rušeného ustanovení je skutečnost, 

že původní úprava nevylučovala vysokoškolsky vzdělané 

osoby, pokud jejich vysokoškolské vzdělání neodpovídalo 

požadavkům § 21 písm. a) až c). Souhlasíme však se 

změnou stávající právní úpravy, která vyloučí, aby osoby 

se středním vzděláním s výučním listem při splnění další 

podmínky získaly odbornou kvalifikaci trenéra. S ohledem 

na tyto skutečnosti navrhujeme úpravu § 21 písm. e) 

v zákoně ponechat v takto pozměněném obsahu: 

 

„e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným 

ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání 

a získáním osvědčení nejméně II. nejvyšší trenérské třídy 

trenéra příslušné specializace.“ 

Akceptováno 
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Asociace 

neslyšících, 

nedoslýchavých 

a jejich přátel 

zásadní § 22 doplnit: 

 

U dětí, žáků a studentů, kteří nemohou plnohodnotně 

vnímat řeč sluchem, se speciálně pedagogickým 

vzděláním rozumí i vzdělání v akreditovaném programu 

realizovaném vysokou školou zaměřeném na vzdělávání 

dětí, žáků a studentů, kteří nemohou plnohodnotně vnímat 

řeč sluchem, tj. programů Čeština v komunikaci 

neslyšících, Výchovná dramatika neslyšících apod. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

jmenované programy nemohou být 

rovnocenné magisterskému studiu speciální 

pedagogiky. Jsou zaměřeny pouze na 

studium českého znakového jazyka a na 

výuku českého jazyka a dramatiky u 

neslyšících. Není tam výuka oborů speciální 

pedagogiky, pedagogických zásad a metod, 

ani metodiky výuky ostatních předmětů, 

které se na školách pro sluchově postižené 

vyučují. Studium je zaměřeno jednostranně – 

pouze na znakový jazyk. Připomínkující 

požaduje dál se otázkou zabývat. 

kraj Vysočina zásadní U § 22 odst. 4 - Navrhuje se vypustit slovo „odborného“ 

z toho důvodu, že ustanovení se vztahuje mj. na učitele 

základních škol (zmíněný § 8 odst. 1 písm. d), ve kterých 

odborné předměty nejsou vyučovány. Ustanovení je v 

tomto směru nelogické a upravuje tak dvě protichůdné 

zásady. Doslovné vymezení pouze odborných předmětů 

neumožňuje základním školám (resp. ani středním školám 

v případě všeobecně vzdělávacího předmětu) toto pravidlo 

využít, což nebylo původním záměrem ustanovení. 

V praxi se často jedná o studijní programy, které jsou pro 

školu přínosem (historie, geografie, český jazyk – 

odpovídající vyučované předměty jsou však všeobecně 

vzdělávací). 

Akceptováno 
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ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

zásadní § 22 odst. 6 věta první 

 

Za slovy „pracovní smlouvě“ doplnit text „nebo v rámci 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr“. 

 

Zdůvodnění: pedagogickým pracovníkem je (kromě jiných 

podmínek) ten, kdo je zaměstnancem právnické osoby, 

která vykonává činnost školy (§ 2 zákona č. 563/2004 

Sb.). Zaměstnancem je podle § 6 zákoníku práce fyzická 

osoba v základním pracovněprávním vztahu, kterým je 

právní vztah založený některou z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr (§ 3 zákoníku práce). 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – školy a 

školská zařízení jako zaměstnavatelé mají 

zaměstnávat pedagogické pracovníky 

především v pracovním poměru (§ 74 

zákoníku práce). Toto ustanovení má 

dopadat především na učitele plně 

organizovaných základních škol. 

kraj Vysočina zásadní U § 22 odst. 6 navrhujeme závěr ustanovení doplnit 

následovně „nebo příslušnou aktivitu podle odstavce 5 

nebo § 7 odst. 1 písm. e), f) nebo g), § 8 odst. 1 písm. i) a 

odst. 3 nebo 4, § 9 odst. 1 písm. g) a odst. 8 nebo 9, § 9a, § 

10 odst. 2, § 11 odst. 4 a 5 nebo 6.  

 

Náš komentář: Doplňuje se nový § 9a, umožňující 

zaměstnat odborníky z praxe na základě možnosti ředitele 

školy uznat jejich odbornou kvalifikaci pro výuku 

odpovídajícího odborného předmětu. Dále je navrhováno 

doplnit ustanovení také o § 8 odst. 1 písm. i) a § 9 odst. 1 

písm. g), tedy o učitele ZŠ a SŠ, kteří jsou kvalifikováni 

jen pro výuku cizího jazyka (obdobně jako v již uvedeném 

§ 7 odst. 1 písm. g). 

Akceptováno 
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ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

  § 22 odst. 7 

 

Za slovem „pokud“ vypustit slovo „prokazatelně“. 

 

Zdůvodnění: prokazování nemožnosti zajistit činnost 

kvalifikovaným pedagogem vyvolává v praxi problémy, 

protože tu nejsou žádná objektivní měřítka, zda ředitel 

využil všechny možnosti. Určení povinnosti ředitele školy 

v § 164 školského zákona je dostatečné i pro aplikaci § 22 

odst. 7. 

Neakceptováno – vypuštěním slova 

prokazatelně by mohlo dojít k zásahu do 

stávající praxe, kdy ČŠI po ředitelích škol 

požaduje, aby prokázali, že hledají 

kvalifikovaného učitele, například formou 

inzerátů. 

ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

zásadní § 22a) odst. 2 – připomínka nad rámec návrhu 

 

Za slovem „případech“ vložit slova „které vyžadují 

přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti a“. 

 

Zdůvodnění: touto připomínkou navrhovaná změna 

ustanovení § 22a) odst. 2 byla již v roce 2017 schválena 

Sněmovnou a ani Senát, který vrátil novelu zákona č. 

563/2004 Sb., zpět Sněmovně, neměl k tomuto ustanovení 

výhrady. Navrhovaná změna je ve prospěch 

pedagogických pracovníků, znamená zlepšení jejich 

pracovních podmínek v oblasti pracovněprávní a je jimi 

podporována. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – mimo 

rámec novely; Programové prohlášení vlády 

má za cíl posilovat postavení ředitele školy 

jako manažera, především v oblasti řízení 

lidí a pedagogického procesu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)



65 
 

předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

Zásadní § 23 odst. 4 – připomínka nad rámec návrhu 

 

Na konci textu věty první doplnit slova „nebo místo 

výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce 

související s přímou pedagogickou činností“. 

 

Zdůvodnění: stejné jako v předchozím bodě 9 připomínek. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – mimo 

rámec novely; Programové prohlášení vlády 

má za cíl posilovat postavení ředitele školy 

jako manažera, především v oblasti řízení 

lidí a pedagogického procesu. Lze také 

předpokládat, že s touto úpravou by byly 

spojeny finanční dopady v oblasti 

odměňování pedagogických pracovníků. 
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Jihomoravský 

kraj 

zásadní Navrhovanou změnu § 23a pouhým doplněním věty 

„Ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce se použije 

obdobně.“ na závěr jeho textu považujeme za 

nedostatečnou, pokud mají být naplněny proklamované 

cíle právní regulace. Současně se také domníváme, že 

touto změnou není řešen velmi častý problém zástupů za 

nepřítomnost pedagogických zaměstnankyň, které 

v důsledku mateřství a následné péče o dítě v raném věku 

oprávněně pro překážky v práci nevykonávají práci 

pedagoga po dobu delší, než jsou tři roky. 

 

Smyslem úpravy bylo výslovně projevit vztah speciální 

právní úpravy obsažené v zákoně o pedagogických 

pracovních k obecné právní úpravě uvedené v zákoníku 

práce tak, aby bylo zřejmé, že obecnou úpravu zákoníku 

práce je možné aplikovat vedle speciální právní úpravy. 

Domníváme se, že by proto bylo vhodné z pohledu 

správné a účelné aplikace celého ustanovení § 23a odst. 4 

změnit takto: 

 

„(4) Ustanovení odstavce 2 a 3 se nevztahuje na zejména 

případy, kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu 

určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem  

 

a) jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického 

pracovníka na dobu překážek v práci na straně tohoto 

pracovníka nebo 

 

b) který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace podle § 

22 odst. 7. 

 

Vypořádáno jinak – Došlo by k rozporu 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

V podrobnostech odkazujeme na stanovisko 

č.j. 2016/10644-51 k materiálu č. j. MSMT-

1896/2016-3. Po projednání s MPSV je 

navrženo vypuštění § 23a odst. 3. 
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Tím není dotčena aplikace § 39 odst. 4 zákoníku práce.“ 

 

Námi navrhované znění rozšiřuje aplikaci výjimek. 

Výjimky výslovně uvedené v textu § 23a by byly 

uplatnitelné bez potřeby dalšího naplnění podmínek 

stanovených § 39 odst. 4 zákoníku práce. Ostatní výjimky, 

například pro asistenty pedagoga, by byly přípustné 

výhradně za splnění podmínek § 39 odst. 4 zákoníku 

práce. 
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Olomoucký kraj zásadní K čl. I. bodu 39 (ust. § 23a ZoPP): 

 

Ust. § 23a odst. 4 ZoPP navrhujeme doplnit tak, aby se 

výjimky zakotvené v tomto ustanovení vztahovaly nejen 

k ust. § 23a odst. 2 ZoPP, ale rovněž k ust. § 23a odst. 3 

ZoPP. V praxi činí velké potíže např. případy, kdy 

pedagogický pracovník čerpá mateřskou a rodičovskou 

dovolenou, neboť s ohledem na skutečnost, že podle ust. § 

23a odst. 3 ZoPP nesmí doba trvání pracovního poměru na 

dobu určitou pedagogického pracovníka přesáhnout 3 

roky, je prakticky nemožné, aby doba trvání pracovního 

poměru pedagogického pracovníka přijatého místo 

pedagogického pracovníka čerpajícího mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou byla vymezena dobou překážek 

v práci pedagogického pracovníka čerpajícího mateřskou 

nebo rodičovskou dovolenou. V naprosté většině případů 

totiž nepřítomnost pedagogického pracovníka čerpajícího 

mateřskou nebo rodičovskou dovolenou přesáhne dobu 3 

let. Tento problém pak vede k tomu, že pedagogický 

pracovník přijatý místo pedagogického pracovníka 

čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou musí 

mít pracovní poměr na dobu neurčitou, což však následně 

působí velké problémy z hlediska ukončení pracovního 

poměru tohoto pedagogického pracovníka při návratu 

pedagogického pracovníka čerpajícího mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou do zaměstnání (důvod ukončení 

pracovního poměru, vyplácení odstupného atp.), případně 

je ředitel nucen omezit dobu trvání pracovního poměru 

„zastupujícího“ pedagogického pracovníka na maximální 

dobu 3 let a po uplynutí této doby hledat pedagogického 

pracovníka jiného (bez ohledu na kvality „zastupujícího“ 

Vypořádáno jinak – Došlo by k rozporu 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

V podrobnostech odkazujeme na stanovisko 

č.j. 2016/10644-51 k materiálu č. j. MSMT-

1896/2016-3. Po projednání s MPSV je 

navrženo vypuštění § 23a odst. 3. 
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pedagogického pracovníka), což není v zájmu ani 

„zastupujícího“ pedagogického pracovníka ani 

zaměstnavatele (stabilita kolektivu, stabilita výuky atd.). 

Obdobný problém pak samozřejmě může vznikat i za 

situace, kdy ředitel je nucen místo kvalifikovaného 

pedagogického pracovníka dočasně přijmout 

pedagogického pracovníka nekvalifikovaného a 

z objektivních důvodů se mu nepodaří zajistit 

kvalifikovaného pedagogického pracovníka po delší dobu. 

 

Jsme si vědomi skutečnosti, že tuto problematiku novela 

ZoPP přímo neřeší, nicméně s ohledem na závažnost této 

otázky vidíme jako vhodné, aby v souvislosti s novelizací 

ust. § 23a odst. 4 ZoPP byla vyřešena i tato problematika. 
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kraj Vysočina zásadní U § 23a odst. 4 - Kromě „ustanovení odst. 2“ navrhujeme 

také výslovně vyloučit omezení stanovené v odst. 3 pro 

případy podle odst. 4 písm. a), kdy jde o náhradu za 

dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka 

z důvodu překážek v práci trvajících zpravidla déle než 3 

roky, např. mateřská a rodičovská dovolená nebo výkon 

veřejné funkce - „Ustanovení odstavce 2 a 3 se nevztahuje 

na případy, kdy byla doba trvání pracovního poměru na 

dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem.“ 

Vypořádáno jinak – Došlo by k rozporu 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

V podrobnostech odkazujeme na stanovisko 

č.j. 2016/10644-51 k materiálu č. j. MSMT-

1896/2016-3. Po projednání s MPSV je 

navrženo vypuštění § 23a odst. 3. 

SP ČR zásadní K § 24: Požadujeme rozšíření výčtu činností dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v odst. 2 o nové 

písmeno „d) stážemi v prostředí reálné praxe,“, následující 

písmena přejmenovat. Zároveň doplnit § 24b odst. 1 

následovně: „K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 

4 písm. b) c) a d) pedagogickým pracovníkům přísluší 

volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 

nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast 

pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle 

odstavce 1 nebo 2;“ 

 

 

 

Zdůvodnění: Vnímáme stávající systém DVPP jako 

primárně nastavený pro učitele všeobecně-vzdělávacích 

předmětů, ale nepříliš použitelný pro učitele v odborném 

vzdělávání. Pro profesní rozvoj učitelů odborných 

předmětů / odborné praxe je nezbytné, aby si vedle 

samostudia a DVPP rozšiřovali/inovovali svoje znalosti a 

dovednosti také v reálném prostředí výrobní nebo 

aplikační praxe, a to v období samostudia nebo vedlejších 

prázdnin. Z tohoto důvodu požadujeme rozšíření výčtu 

Vysvětleno – navrhovaná „činnost“ je pouze 

způsobem realizace konkrétního obsahu 

vzdělávacího programu, tedy jednoznačně 

patří pod písm. a) v daném odstavci a 

paragrafu. Za stávající právní úpravy jsou 

pro učitele odborných předmětů, odborného 

výcviku a praktického vyučování jsou stáže 

ve firmách a podnicích běžně akreditovány. 

Podle navrhované právní úpravy již ani 

nebudou muset být takto koncipované 

vzdělávací aktivity dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků akreditovány a 

jejich využití bude přímo na rozhodnutí 

ředitele školy. 
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činností profesního rozvoje i o tuto alternativu. Navíc toto 

opatření vychází z návrhů opatření systémového projektu 

POSPOLU, jehož výstupy se MŠMT zavázalo uvádět do 

praxe. 

ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

  § 24 odst. 3 – připomínka nad rámec návrhu 

 

Slova „s příslušným odborovým orgánem“ nahradit slovy 

„s odborovou organizací“. 

 

Zdůvodnění: sjednotit terminologii se zákoníkem práce. 

Akceptováno 
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Česká 

konference 

rektorů 

  § 24 

 

(4) Další vzdělávání pedagogických pracovníků se 

uskutečňuje 

 

a) v případě podle odstavce 1 na vysokých školách, 

v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a v jiných zařízeních; kvalitu nabízených 

programů dokládají uvedená zařízení referencemi. 

 

Zdůvodnění: 

 

Novelizací navržená úprava bez nutnosti programy 

akreditovat v systému DVPP zdánlivě zvyšuje požadované 

vyšší pravomoci ředitelů. Ve skutečnosti jim přidává další 

povinnost zabývat se obtížně sledovatelnou kvalitou 

mnoha nabízených programů DVPP. Dosavadní povinnost 

akreditace programů toto sledování sice nenahradila, ale 

významně zjednodušila. Doplnění o povinnost referencí 

může ředitelům orientaci při výběru  a akceptování 

nabídky institucí usnadnit. 

Vysvětleno – požadavek nelze splnit 

v případě nově vytvořených vzdělávacích 

programů a nově vzniklých vzdělávacích 

institucí. Reference lze doložit jako 

nepovinnou přílohu i v současné podobě 

akreditací v systému DVPP. 
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Asociace 

krajských 

vzdělávacích 

zařízení 

zásadní § 24 

 

Návrh novely zákona  v § 24 nově navrženým zněním 

odst. 4 písm. a) a písm. b) zužuje rozsah akreditací 

vzdělávacích programů systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, tj. vypouští z režimu 

akreditací vzdělávací programy k prohlubování odborné 

kvalifikace.  

 

S tímto návrhem na zúžení rozsahu akreditací zásadně 

nesouhlasíme. 

 

Odůvodnění: 

 

Proces akreditace všech vzdělávacích programů je třeba 

vnímat jako určitou garanci kvality dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, na kterou nelze rezignovat, 

protože kvalitní průběžné a prohlubující vzdělávání je 

jedním z klíčů ke zlepšení kvality vzdělávání 

v regionálním školství. Navrhované opatření by pouze 

dále rozvolnilo celý systém DVPP a ohrozilo jeho kvalitu.  

 

Je třeba i nadále se držet osvědčené praxe, že dokladem o 

absolvovaném vzdělání je osvědčení, jak je tomu podle 

stávajícího znění zákona. I v průběžném a prohlubujícím 

vzdělávání tato osvědčení musí být i nadále vydávána a 

být dokladem o profesním růstu pedagoga v souvislosti 

s jeho celkovým profesním rozvojem.   

 

Návrh na zúžení rozsahu akreditací nelze odůvodnit 

administrativní náročností zpracování žádostí o akreditace, 

Vysvětleno, připomínkové místo bere na 

vědomí a na připomínce jako zásadní 

netrvá – Není v souladu se záměrem MŠMT 

vyjádřeném v předmětu novely podle Plánu 

legislativních prací vlády na zbývající část 

roku 2018. 
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ani náročností jejich posuzování, ani konstatováním 

neefektivity kontrolní činnosti ministerstva.  

 

Navrhovaným opatřením by se pouze „řešil“ aktuální 

administrativní tlak vzniklý podáním velkého množství 

žádostí o akreditace v souvislosti s čerpáním „Šablon“ 

v rámci programu OPVVV.  

 

Realizací navrhované úpravy by nedošlo k tzv. „posílení 

pravomocí“ ředitele (jak uvádí důvodová zpráva), neboť 

ředitelé škol vždy rozhodovali a i v současnosti rozhodují 

o výběru a financování programů DVPP pro učitele jejich 

škol. Rozdíl by však nastal v tom, že na rozdíl od stávající 

situace, kdy mají na výběr z programů akreditovaných, u 

nichž je garance  elementárních kvalitativních parametrů 

jako např. minimální hodinová dotace, odbornost lektora, 

odborného garanta, struktura a obsah programu apod., u 

neakreditovaných žádná taková garance neexistuje. Stát by 

na kvalitu DVPP určitě neměl rezignovat, ale naopak 

systém akreditací dále rozvíjet a kultivovat. 
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Středočeský kraj zásadní § 24 odst. 4 nově vložené písmeno a) 

 

(bod 40 návrhu) 

 

S vložením písmene a) do § 24 odst. 4 nesouhlasíme. 

Navrženou změnou se zužuje rozsah akreditací 

vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, tzn. žádáme nevypouštět z režimu akreditací 

vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace.  

 

Odůvodnění:  

 

Navrhovaná změna dle našeho názoru neposiluje 

postavení ředitele, jak je deklarováno v důvodové zprávě, 

neboť na jeho úkor pouze řeší nárůst administrativy 

spojený s aktuálním nárůstem počtu akreditačních žádostí 

díky realizaci „šablon“ financovaných z prostředků EU, 

které musí MŠMT zpracovat. Navrhovaná změna 

omezující rozsah akreditací jde ve svém důsledku proti 

úsilí o zvýšení kvality vzdělávání v regionálním školství, 

která je přímo podmíněna kvalitní přípravou a kvalitním 

průběžným vzděláváním pedagogických pracovníků. 

Realizace navržené úpravy by totiž s velkou 

pravděpodobností způsobila další inflaci a nárůst nabídky 

programů průběžného vzdělávání a logický pokles jejich 

kvality („kdokoliv by mohl školit cokoliv“). Stát i školy 

by ztratily jakoukoliv možnost kontroly a nebyly by u 

průběžného vzdělávání garantovány ani tak elementární 

kvalitativní požadavky jako odbornost lektorů či 

minimální rozsah a obsah daného programu.  

 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – není 

v souladu se záměrem MŠMT. Navrhovaná 

změna posiluje pravomoc ředitele školy 

(resp. odpovědného zástupce ředitele) a 

samozřejmě současně s tím i jeho 

odpovědnost – škola bude moci pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

využít i vzdělávací programy akreditované 

v jiných systémech, nebo i neakreditované 

vůbec, pokud shledá, např. z dobrých 

referencí nebo i vlastní dobrou zkušeností, 

že vzdělávací program je vhodný. V době 

rozvinutých služeb elektronických 

komunikací, včetně sociálních sítí, již podle 

našeho názoru neobstojí tvrzení, že školy a 

pedagogové budou postaveni do režimu 

pokus – chyba. Návrhem se zvyšuje 

autonomie školy. 
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Školy a jejich ředitelé a učitelé by tak byli postaveni zcela 

do režimu „pokus – chyba“, který by přinesl nejen pokles 

kvality vzdělávání, ale přinesl by i neefektivitu 

v hospodaření s veřejnými prostředky vynaloženými na 

DVPP. Z tohoto pohledu se tedy nejedná o posílení 

postavení ředitele školy, neboť podobnou volbu činí 

i v současné době jen s tím rozdílem, že nyní vybírá mezi 

programy akreditovanými, majícími alespoň formální 

garanci kvality a těmi ostatními, u nichž není garance 

žádná a po realizaci navrhované změny by se 

jeho  postavení naopak zhoršilo v tom, že by neměl na 

výběr nic jiného, než programy neakreditované, tedy bez 

jakéhokoliv garantovaného parametru.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)



77 
 

předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

UZS zásadní Navržené změny v systému akreditace DVPP jsou 

kosmetického charakteru a vůbec neřeší podstatu 

současných problémů v této oblasti. Jsme přesvědčeni, že 

akreditační systém je z hlediska svého rozsahu nezbytné 

výrazně zredukovat pouze na vzdělávací programy 

přesahující určitou kvalifikovanou hodinovou dotaci 

(například 18 vyučovacích hodin), skutečně směřující ke 

zvýšení, udržení či doplnění odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků. Zároveň je nezbytné umožnit, 

aby veřejné školy a školská zařízení mohly využít finanční 

prostředky státního rozpočtu určené na DVPP (v rámci 

tzv. ONIV) i na vzdělávací programy bez akreditace 

MŠMT. 

 

Současný systém tenduje k tomu, že MŠMT je zavaleno 

stovkami žádostí o akreditaci zcela krátkodobých a 

nevýznamných vzdělávacích programů DVPP, které jsou 

následně posuzovány s ohledem na zákonná kritéria, 

jejichž splnění nijak negarantuje skutečnou kvalitu daného 

vzdělávacího programu. Jedinou motivací poskytovatelů 

těchto programů akreditaci MŠMT získat je právě jen a 

pouze možnost veřejných škol na jejich realizaci využít 

dané finanční prostředky státního rozpočtu. 

 

Závěrem uvádíme, že jsme přesvědčeni, že zákon o 

pedagogických pracovnících je ve své hlavě II zralý na 

kompletní přepracování, a že stávající rigidní, nepřehledný 

a komplikovaný systém předpokladů odborné kvalifikace 

je jednou z překážek nezbytné evoluční proměny českého 

vzdělávacího systému. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

připomínka požaduje to, co návrh obsahuje 

(akreditace pouze „kvalifikačního“ 

vzdělávání nikoli průběžného). Zvýšení 

hranice hodinové dotace pro akreditace 

programů průběžného vzdělávání by nevedlo 

k žádoucím výsledkům – zcela jistě by 

docházelo i k umělému navyšování hodinové 

dotace, popř. spojování témat do 

rozsáhlejších programů. Účelu návrhu 

novely by dosaženo nebylo. 

 

Úprava odborné kvalifikace pedagogických 

pracovníků je projevem toho, že je v České 

republice pedagogická profese regulovaným 

povoláním – podobně jako řada dalších 

povolání, které mají velký společenský 

význam. Vzdělávání a výchova je veřejnou 

službou, je proto zcela na místě, pokud stát 

stanoví pro přístup k výkonu regulovaného 

povolání podmínky.  

 

Doplněna přechodná ustanovení o zastavení 

již zahájených řízení o akreditaci (u 

programů průběžného vzdělávání). 
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KZPS zásadní Navržené změny v systému akreditace DVPP jsou 

kosmetického charakteru a vůbec neřeší podstatu 

současných problémů v této oblasti. Jsme přesvědčeni, že 

akreditační systém je z hlediska svého rozsahu nezbytné 

výrazně zredukovat pouze na vzdělávací programy 

přesahující určitou kvalifikovanou hodinovou dotaci 

(například 18 vyučovacích hodin), skutečně směřující ke 

zvýšení, udržení či doplnění odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků. Zároveň je nezbytné umožnit, 

aby veřejné školy a školská zařízení mohly využít finanční 

prostředky státního rozpočtu určené na DVPP (v rámci 

tzv. ONIV) i na vzdělávací programy bez akreditace 

MŠMT. 

 

Současný systém tenduje k tomu, že MŠMT je zavaleno 

stovkami žádostí o akreditaci zcela krátkodobých a 

nevýznamných vzdělávacích programů DVPP, které jsou 

následně posuzovány s ohledem na zákonná kritéria, 

jejichž splnění nijak negarantuje skutečnou kvalitu daného 

vzdělávacího programu. Jedinou motivací poskytovatelů 

těchto programů akreditaci MŠMT získat je právě jen a 

pouze možnost veřejných škol na jejich realizaci využít 

dané finanční prostředky státního rozpočtu. Závěrem 

uvádíme, že jsme přesvědčeni, že zákon o pedagogických 

pracovnících je ve své hlavě II zralý na kompletní 

přepracování, a že stávající rigidní, nepřehledný a 

komplikovaný systém předpokladů odborné kvalifikace je 

jednou z překážek nezbytné evoluční proměny českého 

vzdělávacího systému. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

připomínka požaduje to, co návrh obsahuje 

(akreditace pouze „kvalifikačního“ 

vzdělávání nikoli průběžného). Zvýšení 

hranice hodinové dotace pro akreditace 

programů průběžného vzdělávání by nevedlo 

k žádoucím výsledkům – zcela jistě by 

docházelo i k umělému navyšování hodinové 

dotace, popř. spojování témat do 

rozsáhlejších programů. Účelu návrhu 

novely by dosaženo nebylo. 

 

Úprava odborné kvalifikace pedagogických 

pracovníků je projevem toho, že je v České 

republice pedagogická profese regulovaným 

povoláním – podobně jako řada dalších 

povolání, které mají velký společenský 

význam. Vzdělávání a výchova je veřejnou 

službou, je proto zcela na místě, pokud stát 

stanoví pro přístup k výkonu regulovaného 

povolání podmínky. 
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Zlínský kraj   V čl. I., stávajícím bodě 43, kterým se do § 24 odst. 7 

doplňují věty „V případě souběhu důvodů snížení rozsahu 

volna k samostudiu podle věty druhé a věty třetí se sníží 

rozsah volna k samostudiu podle důvodu, který z hlediska 

snížení jeho rozsahu převažuje. Jestliže snížení rozsahu 

volna činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden.“ 

navrhujeme změnit odkaz na druhou a třetí větu 

navrhovaného doplnění odstavce. Domníváme se, že 

odkaz na druhou a třetí větu je uveden chybně. Dle našeho 

názoru má být aplikován odkaz na třetí a čtvrtou větu. 

 

Odůvodnění: 

 

Samotná druhá věta § 24 odst. 7 řeší zejména platovou 

otázku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale 

neřeší souběh dvou důvodů pro snížení rozsahu volna 

k samostudiu, které jsou naopak upraveny ve větě třetí a 

čtvrté. Z tohoto důvodu navrhujeme technickou úpravu 

navrženého znění. 

Akceptováno 
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Jihomoravský 

kraj 

zásadní Navrhované znění § 24 odst. 7 poslední věty požadujeme 

změnit tak, aby v případě snížení rozsahu volna 

na samostudium byl výsledek výpočtu snížení běžně 

aritmeticky zaokrouhlován na celé dny. Stávající návrh, 

který počítá se zaokrouhlováním na půldny, 

nepovažujeme, s ohledem na rozvržení pracovní doby 

pedagogických pracovníků na přímou pedagogickou 

činnost a práce související s přímou pedagogickou 

činností, za praktické. Domníváme se, že negativní 

zkušenosti s určováním čerpání volna, respektive s jeho 

„vymáháním“ odůvodňují čerpání volna výhradně 

v celých dnech. Námi navrhované znění poslední věty § 

24 odst. 7 je: 

 

„Jestliže snížení rozsahu volna činí necelý den, zaokrouhlí 

se aritmeticky na celý den.“ 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Není-li 

z provozních důvodů možné poskytnout 

volno k samostudiu jako půlden, 

zaměstnavatel volno v tomto rozsahu 

neposkytne. Pro zaokrouhlování volna na půl 

den se vyslovili i zástupci zaměstnanců. 

Královéhradecký 

kraj 

zásadní Čl. I bod 43: 

 

„V případě souběhu důvodů snížení rozsahu volna k 

samostudiu podle věty druhé a věty třetí“ – chybný odkaz 

 

má správně znít „V případě souběhu důvodů snížení 

rozsahu volna k samostudiu podle věty třetí a věty čtvrté“ 

– věta druhá stanoví náhradu platu, nikoliv snížení 

rozsahu. 

 

Akceptováno 
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kraj Vysočina zásadní U § 24 odst. 7, závěr ustanovení navrhujeme upravit 

následovně: „V případě souběhu důvodů snížení rozsahu 

volna k samostudiu podle věty druhé a věty třetí se sníží 

rozsah volna k samostudiu podle důvodu, který z hlediska 

snížení jeho rozsahu převažuje. V případě sjednání kratší 

než stanovené týdenní pracovní doby kdy pracovní doba 

není rozvržena na 5 dnů v týdnu, se úměrně sníží rozsah 

volna k samostudiu v poměru k počtu dnů v týdnu, na 

které je pracovní doba rozvržena. Jestliže snížení rozsahu 

volna činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden.“ 

 

Děkujeme za odstranění dosavadního dvojího krácení 

volna k samostudiu. K tomuto ustanovení dáváme ke 

zvážení návrh na doplnění pravidla, které odstraní další 

existující rozdíl a nestejné právo na rozsah volna 

v případech, kdy je pracovní doba rozvržena na nižší počet 

dnů v týdnu. Příklad: Dva pedagogičtí pracovníci jsou 

v pracovním poměru celý školní rok a mají sjednánu kratší 

pracovní dobu 20 hodin týdně. Jeden z nich učí 5 dnů 

v týdnu po 4 hodinách a druhý pouze 4 dny v týdnu po 5 

hodinách). Oběma se sníží rozsah volna úměrně k délce 

sjednané pracovní doby, tzn., že vzhledem k úvazku 0,5 

bude oběma příslušet volno k samostudiu v rozsahu 6 dnů. 

Jeden však bude čerpat těchto 6 dnů po 4 hodinách (24 h) 

a druhý 6 dnů po 5 hodinách (30 h). Při stejném úvazku 

tak bude příslušet učiteli, který učí méně dnů v týdnu větší 

rozsah volna s náhradou platu. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Pro 

krácení rozsahu volna jsou předepsána dvě 

hlediska, jejichž charakter je v průběhu 

školního roku převážně stabilní (výše 

úvazku i doba trvání pracovního poměru). 
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ČMOS PŠ 

 

+ 

 

ČMKOS 

Zásadní § 24a 

 

V druhé větě nahradit slova „pracovního poměru“ slovy 

„pracovněprávního vztahu“. Navržené ustanovení doplnit 

o tento text: „Části adaptačního období se sčítají; to 

neplatí, jsou-li absolvovány souběžně. 

 

Zdůvodnění: učitel může vykonávat práci nejen 

v pracovním poměru. Mělo by být jednoznačně určeno, že 

do trvání adaptačního období se započítávají i následné 

pracovněprávní vztahy ať již u stejného nebo jiného 

zaměstnavatele. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

Domníváme se, že doplnění upravující 

sčítání částí adaptačního období nutné není. 

Každému učiteli bude příslušet zvýšená péče 

po dobu 2 let jeho učitelské praxe, bez 

ohledu na to, zda v průběhu této praxe 

změnil zaměstnavatele. Návrh ustanovení 

respektuje zásadu, že školy a školská 

zařízení jako zaměstnavatelé mají 

zaměstnávat pedagogické pracovníky 

především v pracovním poměru (§ 74 

zákoníku práce). Nepovažujeme za účelné, 

aby byla učiteli poskytována podpora 

odpovídající rozsahu jeho dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Učiteli, 

který bude do profese vstupovat v režimu 

dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, bude soustavná podpora poskytnuta, 

teprve až bude zaměstnán v pracovním 

poměru. 
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Česká 

konference 

rektorů 

  § 24a 

 

Adaptační období učitele 

 

Zaměstnavatel podporuje učitele po dobu jeho adaptačního 

období, a to zejména tím, že průběžně a pravidelně 

hodnotí s učitelem jeho pedagogickou činnost, učitele 

metodicky vede a seznamuje ho s podmínkami provozu 

školy a s její dokumentací. Adaptační období učitele trvá 2 

roky od vzniku prvního pracovního poměru k právnické 

osobě vykonávající činnost školy. 

 

Zdůvodnění: 

 

Navržený text dává do souladu ZPP se zněním školského 

zákona a nahrazuje úpravu adaptačního období 

v nepřijatém kariérním systému. Návrh je však velmi 

formální a nepovede k žádoucím změnám v kariérním 

kontinuu učitele. Považujeme za potřebné zpřesnit proces 

uvádění a definovat úroveň, které má učitel na konci 

adaptačního období dosáhnout. 

Vysvětleno – Pokud jde o věcný obsah 

vymezení adaptačního období, považujeme 

jej za dostačující (přebírá mimo jiné textace 

z předcházejícího vládního návrhu novely 

zákona). Vyšší míra podrobnosti by 

neodpovídala tomu, že jde o úpravu na 

úrovni zákona. Hodnocení toho, zda přístup 

škol nebude formální, bude moci být 

předmětem inspekční činnosti prováděné 

Českou školní inspekcí. 

 

Není vyloučeno, že MŠMT připraví a 

zveřejní metodické materiály, popř. nepřijde 

s návrhy legislativních úprav v návaznosti na 

výstupy projektu Systém podpory profesního 

rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – tento 

projekt má podle své charty mimo jiné 

navrhnout systém podpory pro cílovou 

skupinu začínajících učitelů a v souvislosti 

s tím i systém podpory uvádějících učitelů a 

vedení škol se zaměřením na jejich roli 

v adaptačním období začínajících učitelů. 
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MF zásadní Uvádějící učitel a ocenění jeho práce 

 

Podpora ze strany uvádějícího učitele byla upravena v § 

29c Uvádějící učitel neschváleného tzv. Karierního řádu 

a v podstatě odpovídá současnému návrhu znění § 24a 

Adaptační období učitele. Předložený návrh novely 

o pedagogických pracovnících funkci uvádějícího učitele 

neukotvuje, pouze v důvodové zprávě je zmíněna 

v souvislosti s péčí o začínajícího učitele. 

 

Pokud jde o ocenění práce uvádějícího učitele, MŠMT jej 

uvádí nejméně na úrovni částky 1 000 Kč měsíčně (jako 

spodní hranici rozpětí specializačního příplatku 

pedagogických pracovníků). Upozorňujeme, že 

v předložené novele není specifikováno, jakým způsobem 

by byly prostředky k učitelům alokovány, a není tedy 

zaručeno, že prostředky budou skutečně využity na 

ocenění práce uvádějících učitelů. Pokud tato odměna 

nebude jednoznačně v právním předpise upravena, nebude 

na ni mít příslušný učitel právní nárok. 

 

Součástí materiálu není propočet ocenění uvádějícího 

učitele, pouze odkaz na finanční vyjádření uvedené 

v materiálu pro jednání vlády „Návrh usnesení vlády 

o použití prostředků vládní rozpočtové rezervy na 

zabezpečení karierního systému pedagogických 

pracovníků v roce 2017“, OVA 442/17. Tento materiál 

však zahrnoval výpočet příplatku pro uvádějícího učitele, 

který vycházel jednak z výše příplatku 3000 Kč, resp. 

1500 Kč v případě současného snížení přímé pedagogické 

činnosti, a zároveň zahrnoval i propočet prostředků na 

Vysvětleno – Návrh nemá za cíl zakotvit 

pozici uvádějícího učitele ani zajistit, aby 

mu za tuto činnost příslušel nárokový 

příplatek. Cílem je zakotvit institut 

adaptačního období začínajícího učitele a 

povinnost zvýšené péče školy o tyto učitele. 

V souladu s nosnou myšlenkou novely – 

posílení postavení ředitele školy jako 

manažera – je konkrétní řešení svěřeno do 

působnosti ředitele školy. Ředitel školy však 

má na tuto zvýšenou péči o začínajícího 

učitele obdržet normativ podle již platného 

znění § 161 školského zákona. Jeho výši ani 

kalkulaci jeho tvorby návrh novely 

nestanoví. Příslušná pasáž důvodové zprávy 

bude upravena. 
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odpočty uvádějících učitelů.  

 

Pro případ, že MŠMT zná způsob, jak konkrétnímu 

uvádějícímu učiteli finanční prostředky poskytnout 

žádáme o doplnění tohoto způsobu do materiálu. Současně 

je nezbytné uvést propočet, který bude vycházet 

z aktuálních dat, včetně počtu uvádějících učitelů – také 

viz připomínka MF č. 5. 
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MF zásadní K normativu na začínajícího učitele 

 

Co se týká věcného vymezení institutu adaptačního období 

začínajících učitelů a péče školy o ně, MŠMT 

v předloženém materiálu odkazuje na vládní návrh novely 

zákona č. 561/2004 Sb. (sněmovní tisk č. 959). 

V předkládané důvodové zprávě na str. 3 pouze 

konstatuje, že zakotvení zvýšené péče o začínajícího 

učitele v jeho adaptačním období primárně cílí na podporu 

profesního rozvoje začínajících učitelů.  

 

Předložené informace ohledně adaptačního období 

a souvisejících výdajů (věcná náplň normativu na 

začínajícího učitele) považujeme proto za zcela 

nedostatečné. V současné době již nelze s jejich věcnou 

náplní vážící se ke Kariernímu řádu pracovat a zakládat na 

ní nové propočty.  

 

Informace požadujeme zaktualizovat, uvést do souladu 

s navrženým zněním § 24a Adaptační období učitele a 

doplnit je do důvodové zprávy. Tzn. je nezbytné 

přehodnotit vícezdrojovou podporu v průběhu adaptačního 

období a  důvodovou zprávu doplnit o aktuální propočet 

těchto výdajů, včetně aktuálního počtu začínajících učitelů 

– také viz připomínka MF č. 5.  

 

Odůvodnění: 

 

Kalkulace na začínajícího učitele uvedená v materiálu pro 

jednání vlády OVA 442/17, tj. 2/3 kalkulace na vnějšího 

poskytovatele podpory pro začínajícího učitele (10 500 

Akceptováno – Doplňujeme vysvětlením: 

Institut adaptačního období je věcně 

vymezen přímo návrhem zákona – tedy 

povinností průběžně a pravidelně hodnotit s 

učitelem jeho pedagogickou činnost, učitele 

metodicky vést a seznamovat ho s 

podmínkami provozu školy a s její 

dokumentací. 

Pasáž důvodové zprávy vyjadřující se k 

věcnému vymezení adaptačního období má 

za cíl poskytnout představu věcného útvaru 

ke konstrukci normativu (co by měl a v 

jakém rozsahu zohledňovat) – ve svých 

odkazech na jiné materiály bude upravena a 

zjednodušena. 
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Kč) a 1/3 kalkulace na realizaci osobního plánu profesního 

rozvoje pro začínajícího učitele (5 250 Kč), vycházela 

z předpokladu schválení tzv. Karierního řádu. S uvedenou 

kalkulací nelze v současné době souhlasit.  

 

Osobní plán profesního rozvoje pro začínajícího učitele 

upravoval § 24a Plán pedagogického rozvoje školy a 

osobní plán profesního rozvoje neschváleného tzv. 

Karierního řádu. V současném návrhu MŠMT tento plán 

již uveden není. Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků je podle školského zákona hrazeno výhradně 

z ONIV. 

 

Co se týká odměňování vnějšího poskytovatele podpory, 

nelze s původním záměrem - zajistit prostředky na osobní 

náklady zejména pro učitele ve třetím karierním stupni 

z jiné školy - již kalkulovat. V tomto směru zůstává pouze 

zaměstnanec školy připravující učitele (tzv. fakultní tutor) 

nebo jiný odborník z praxe, jejichž funkce není 

v předloženém materiálu vysvětlena.  

 

Předložený návrh se odvolává na materiál pro jednání 

vlády OVA 442/17, který uvádí propočet odměňování na 

vnějšího poskytovatele podpory založený na datech roku 

2015 (30 hodin ročně a ocenění této 1 h ve výši 350 Kč 

bez zákonných odvodů).  
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

AŘG zásadní a)       k § 24a: 

 

§ 24a 

 

Adaptační období učitele 

 

Zaměstnavatel určí uvádějícího učitele, který podporuje 

učitele po dobu jeho adaptačního období, a to zejména tím, 

že průběžně a pravidelně hodnotí s učitelem jeho 

pedagogickou činnost, učitele metodicky vede a 

seznamuje ho s podmínkami provozu školy a s její 

dokumentací. Adaptační období učitele trvá 2 roky od 

vzniku prvního pracovního poměru k právnické osobě 

vykonávající činnost školy.  zahájení praxe. 

 

Odůvodnění: 

 

Požadujeme doplnit pojem uvádějící učitel, aby 

v budoucnu mohl být zařazen mezi pedagogické 

pracovníky s nárokem na zvláštní příplatek 

 

Navrhujeme změnit od vzniku prvního pracovního poměru 

na od zahájení praxe. Formulace uvedená v zákonu je 

zavádějící, protože učitel může například po roce změnit 

pracovní poměr a mít tak druhý pracovní poměr. Potom by 

adaptační období již nebylo možné realizovat. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

Povinnost zaměstnavatele je z navrženého 

znění zřejmá – musí zabezpečit začínajícímu 

učiteli podporu a metodické vedení. Zda tím 

pověří jednoho či více učitelů je již na něm. 

Se zavedením role uvádějícího učitele a 

v návaznosti na to se zavedením příplatku 

pro uvádějícího učitele – tento návrh 

nepočítá. Úpravy v oblasti odměňování 

nebyly předmětem tohoto návrhu, nadto by 

tyto úpravy ani nebyly rozpočtově zajištěny. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

SP ČR zásadní K §24a: Požadujeme na závěr odstavce doplnit novou 

větu: „Pokud zaměstnavatel pověří podporou učitele 

v adaptačním období jiného učitele, náleží mu výkon této 

činnosti příplatek ve výši 1000 Kč až 1500 Kč.“. 

 

Zdůvodnění: Nevidíme jako vhodné, aby uložení nové 

činnosti škole (adaptační období) nebylo doprovázeno 

adekvátní finanční částkou pro výkon této činnosti, pokud 

jí ředitel školy pověří jiného (zkušeného) učitele. Zároveň 

je tato potřeba uvedena v důvodové zprávě, ale bez 

promítnutí do znění novely zákona. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 
Předmětem návrhu novely nejsou úpravy 

v oblasti odměňování – takovéto návrhy by 

nadto měly finanční dopady, které by nebyly 

rozpočtově zajištěny. 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 27, odst. 2, bod a) 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu: 

 

a) název, typ, formu a cíle vzdělávacího programu typ 

vzdělávacího programu vyjadřuje druh dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků;  a okruh pedagogických 

pracovníků, jimž je vzdělávací program určen vstupní a 

další požadavky na uchazeče; forma vzdělávacího 

programu vyjadřuje, zda jde o vzdělávání prezenční, 

distanční nebo o jejich kombinaci. 

 

Zdůvodnění: 

 

Není v dokumentu specifikováno. Jedná se o logický 

požadavek a informace o případné uchazeče možného 

postkvalifikačního kurzu. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – žádost 

se podává MŠMT, je neveřejná, tj. není 

určena uchazečům o vzdělávací programy. 

Vstupní požadavky jsou definovány cílovou 

skupinou (okruhem pedagogických 

pracovníků).  
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 27, odst. 2, bod a) 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu: 

 

b) obsahová témata vzdělávacího programu a jejich 

anotace, včetně seznamu doporučené literatury a studijních 

zdrojů. 

 

Zdůvodnění: 

 

Není v dokumentu specifikováno. Případní uchazeči by 

měli být informováni o požadavcích na jejich kompetence 

získané např. předchozím vzděláním. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – žádost 

se podává MŠMT, je neveřejná, tj. není 

určena uchazečům o vzdělávací programy. 

Volba doporučené literatury a studijních 

zdrojů je na vzdělávacích institucích, které ji 

mohou zveřejnit spolu s nabízeným 

vzdělávacím programem.  

Asociace 

krajských 

vzdělávacích 

zařízení 

  Požadavek k novému § 28a – odst. 2 – aby do prováděcího 

předpisu, který dle zákonného zmocnění bude MŠMT 

připravovat, byly ošetřeny nejen způsoby vedení 

dokumentace, ale i lhůty pro uchovávání jednotlivých 

dokumentů včetně osvědčení, osobních údajů absolventů 

vzdělávacích programů, archivace, skartace, výmazy údajů 

apod.  

Akceptováno – Zmocňovací ustanovení pro 

prováděcí právní předpis bude doplněno. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Jihomoravský 

kraj 

  Nad rámec navrhované právní úpravy považujeme 

s ohledem na negativní zkušenosti získané při obsazování 

vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových 

organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení po 01.01.2015, dle kterých chybí dostatek 

kvalitních uchazečů o tato místa, což je umocněno 

nemožností obsazení těchto míst zainteresovanými 

odborníky s manažerskými zkušenostmi z jiných profesí, 

navrhujeme obnovení zrušeného ustanovení § 32a, které 

znělo: 

 

„§ 32a  

 

Ředitelem školy může být fyzická osoba, která nesplňuje 

předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), pokud získala 

vzdělání studiem v akreditovaném magisterském studijním 

programu a nejpozději do dvou let ode dne, kdy začala 

vykonávat činnost ředitele školy, zahájí studium, kterým 

potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně 

ukončí.“ 

Neakceptováno – Jde proti koncepci, že 

ředitel školy jako osoba, která je v konečném 

důsledku podle školských předpisů 

odpovědná také za odbornou a pedagogickou 

úroveň vzdělávání a školských služeb, musí 

mít pedagogickou kvalifikaci a musí – 

alespoň v nezbytném minimu vykovat 

přímou pedagogickou činnost. To odpovídá i 

cíli programového prohlášení vlády, podle 

něhož se má posilovat postavení ředitele 

školy jako manažera, především v oblasti 

řízení lidí a pedagogického procesu. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 9a 

 

…uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele odborných 

předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku 

za splněný na dobu nejdéle 2 let. 

 

Zdůvodnění: 

 

Známe potíže odborných škol s personálním zajištěním a 

s věkovou strukturou v uvedených profesích. V novelizaci 

navržená lhůta 4 let  znamená, že žáci mohou být po celou 

dobu svého vzdělávání ve střední škole vyučováni 

pedagogem bez odbornosti k učení. Kompromisní návrh 

2 let umožní vstup odborníků z praxe, zároveň s jistým 

tlakem na doplnění kvalifikace. Postačující kvalifikace dle 

nyní platné legislativy studiem pedagogiky v rozsahu 

120 h je snadno dostupná a nepředstavuje nepřiměřené 

zatížení. Kvalitu studijních programů je možné zvýšit 

novým standardem výrazněji zaměřeným k oborovým 

didaktikám, k reflektované praxi (viz zkušenosti se 

vzděláváním pedagogů v programu Učitel naživo). 

Akceptováno částečně  - změněno na 3 

roky 

Asociace 

krajských 

vzdělávacích 

zařízení 

  K § 9a – nejsme si jisti, že toto ustanovení o uznání 

kvalifikace na dobu max. 4 let je správné a bude 

prospěšné, protože se jedná o ústup od filosofie, že kdo 

chce být učitelem, měl by vždy mít alespoň minimální 

pedagogické vzdělání a znalosti.  

Neakceptováno – Není v souladu se 

záměrem MŠMT vyjádřeném v předmětu 

novely podle Plánu legislativních prací vlády 

na zbývající část roku 2018. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 18b 

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu a nového 

paragrafu: 

 

§18b 

 

Konzultant aplikovaných pohybových aktivit 

 

(1) Konzultant aplikovaných pohybových aktivit získává 

odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním 

získaným studiem v akreditovaném magisterském 

studijním programu 

 

a)  v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální 

pedagogiku a aplikované pohybové aktivity se státní 

závěrečnou zkouškou ze speciální pedagogiky nebo 

 

b)  v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální 

pedagogiku a učitelství všeobecně-vzdělávacího předmětu 

tělesná výchova nebo 

 

c)  v oblasti vzdělávání zdravotnických oborů se státní 

závěrečnou zkouškou z aplikovaných pohybových aktivit 

nebo aplikované tělesné výchovy. 

 

d)  v oblasti vzdělávání neučitelské pedagogiky se státní 

závěrečnou zkouškou z aplikovaných pohybových aktivit 

nebo aplikované tělesné výchovy. 

 

e) v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – K 

případnému zavedení takovéto další 

kategorie pedagogického pracovníka by 

mělo být přistoupeno po zhodnocení všech 

podstatných okolností, včetně finančních 

dopadů na státní rozpočet, neboť na výdaje 

na odměňování pracovníků v regionálním 

školství se poskytují finanční prostředky ze 

státního rozpočtu (§ 160 školského zákona). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)



94 
 

předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

pedagogiku nebo tělesnou výchovu a sport a vzděláním 

v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném 

vysokou školou a zaměřeném na aplikované pohybové 

aktivity v rozsahu minimálně 50 ECTs. 

 

Zdůvodnění: 

 

Absence reálné podpory začleňování žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do pohybových programů 

realizovaných školou a školskými organizacemi způsobuje 

jejich systematické vyčleňování ze společných aktivit. 

Snižující se úroveň pohybové gramotnosti dětí a žáků 

vyvolává potřebu zřízení profesní pozice konzultantů 

aplikovaných pohybových aktivit (konzultantů APA), 

jejichž úkolem je v praxi naplňovat a koordinovat 

zařazování dětí s nejrůznějšími zdravotními omezeními. 

 

Zřejmá a reálná absence kompetencí poradenských 

pracovníků v pedagogicko-psychologických poradnách a 

speciálně pedagogických centrech pro oblast tělesné 

výchovy, sportu a řady dalších pohybových programů 

realizovaných školou i v rámci jiných vyučovacích 

předmětů vyvolává potřebu legislativních úprav. Aby bylo 

možné optimalizovat služby těchto poradenských zařízení 

a umožnit zaměstnávání speciálně pedagogických 

vzdělaných specialistů pro oblast pohybové gramotnost je 

tato úprava nezbytná. Otevírá se tím i možnost pro 

zřizovatele škol podpořit spádové zaměstnávání těchto 

pracovníků, kteří budou schopni naplňovat kromě 

pohybově orientovaných aktivit i základní speciálně 

pedagogické poradenství a spolukoordinovat vzdělávání 
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žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Jedná se o nezbytnou prevenci neopodstatněného 

uplatňování uvolňování z TV. 

 

Zřízení pozice konzultantů APA je součástí strategického 

dokumentu Zdraví 2020! 
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Olomoucký kraj zásadní K čl. II. bodu 2: 

 

Přechodná ustanovení navrhujeme formulačně zpřesnit 

tak, aby z těchto ustanovení nepochybně vyplývalo, že za 

pedagogické pracovníky podle ZoPP ve znění 

připravované novely se považují též pedagogičtí 

pracovníci, kteří ke dni účinnosti novely ZoPP splňují 

předpoklady pro výkon činnosti příslušného 

pedagogického pracovníka podle ZoPP ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti novely ZoPP. 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – Podle 

našeho názoru je vyjádřeno dobře. 

 

Není naším záměrem ponechat kvalifikaci 

pouze těm, kdo budou k datu účinnosti 

novely pedagogickými pracovníky, tedy 

budou zaměstnanci. 

MF zásadní K důvodové zprávě – k předpokládanému finančnímu 

dopadu Zásadně nesouhlasíme s jakýmkoliv dodatečným 

navyšováním výdajů státního rozpočtu nad schválený 

rámec výdajů kapitoly z důvodu realizace navrženého 

zákona. 

 

Jedním z cílů MŠMT, potažmo i celé vlády, je dosažení 

průměrného platu pedagogického pracovníka ve školství 

v roce 2021 ve výši 45 tis. Kč, což v případě úspěšné 

realizace znamená významný rozpočtový dopad.  Do 

materiálu požadujeme výslovně uvést, že navržené úpravy 

budou realizovány v rámci zamýšleného zajištění úrovně 

průměrného platu pedagogického pracovníka ve školství 

ve výši 45 tis. Kč v roce 2021. Nesouhlasíme s postupem, 

při kterém by navržená opatření představovala dopad nad 

uvedený cíl. 

Akceptováno – Pokud jde o finanční 

dopady a jejich zajištění, bude doplněna 

předkládací zpráva o konstatování, že 

předpokládané finanční dopady zatím nejsou 

plně rozpočtově zajištěny. Navrhovaná 

opatření budou respektovat cíl MŠMT a 

vlády. O tuto informaci byla doplněna i 

důvodová zpráva. 
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MF zásadní K výši výdajů v 1. roce účinnosti zákona 

 

S uvedenou odhadovanou výší dopadu normativu na 

začínajícího učitele (94,5 mil. Kč ročně) i příspěvku pro 

uvádějícího učitele (97,92 mil. Kč) na SR nelze souhlasit 

(viz předcházející připomínka č. 3. a 4.). Požadavek pro 

rok 2020 je nesprávně propočten.  

 

Odůvodnění: 

 

Pokud vyjdeme z kalkulace uvedené v materiálu pro 

jednání vlády OVA 442/17, na který v předloženém 

materiálu ohledně finančního vyjádření MŠMT odkazuje, 

pak obě zde uvedené částky by měly být v prvním roce 

realizace v poloviční výši. Účinnost navrženého znění § 

24a Adaptační období učitele se navrhuje od 1. ledna 

2020, tj. v roce 2020 se bude jednat o první rok 

adaptačního období předpokládaných 3000 začínajících 

učitelů. Materiál pro jednání vlády OVA 442/17, podle 

našeho názoru kalkuluje s počtem 6000 učitelů v jejich 

dvouletém adaptačním období, jako kdyby to byl 1 rok.  

 

Požadujeme proto vyjasnit a do důvodové zprávy uvést 

(aktuálně předpokládaný) počet začínajících učitelů 

v prvním roce účinnosti zákona, resp. počet uvádějících 

učitelů, ze kterého budou vycházet všechny aktualizované 

a v připomínkách výše uvedené propočty odpovídající 

znění navržené novely zákona. 

Vysvětleno – Číselný údaj 3000 začínajících 

učitelů, tedy učitelů každoročně vstupujících 

do profese, je hrubý odhad. Dvojnásobný 

počet odpovídá záměru, aby i učitelům v 

druhém roce jejich pedagogické praxe mohla 

škola poskytovat podporu v adaptačním 

období – to se navrhuje jako dvouleté. 

Dotčená část důvodové zprávy byla 

zjednodušena. 
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Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 2, odst. (2) písm. g) 

 

Návrh na doplnění nového textu a vložení nového 

písmene: 

 

g) sociální pedagog 

 

Zdůvodnění: 

 

Návrh na doplnění „sociální pedagog“, který ve výčtu není 

uveden.  

 

 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 

11. května 2016 č. 416 k Revizi úkolů, týkajících se 

integrace romské menšiny, které MŠMT v písmenu III. b) 

ukládá: 

 

„vymezit do roku 2019 činnost a odbornou kvalifikaci 

sociálního pedagoga, stanovit standard vzdělávání pro 

sociálního pedagoga a ukotvit tuto pozici v zákonu 

o pedagogických pracovnících a zajistit jejich 

financování“. 

 

Standardy vzdělávání v oblasti sociální pedagogiky, které 

připravila Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice, 

jsou dostupné na:  http://asocped.cz/folders-1305/ 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – K 

případnému zavedení této kategorie 

pedagogických pracovníků by mělo být 

přistoupeno po zhodnocení všech 

podstatných okolností, tedy kromě nastavení 

odborné kvalifikace pro činnost sociálního 

pedagoga by měly být současně popsány 

jeho standardní činnosti v prováděcích 

předpisech ke školskému zákonu; doplněny 

by musely být i předpisy pracovněprávní, 

pokud jde o odměňování (pro tuto úpravu je 

např. podstatné také nastavení úrovně 

požadované odborné přípravy). Dále 

přetrvává otázka nejasného obsahu činnosti 

sociálního pedagoga ve vztahu k činnosti 

škol a školských zařízení (definované 

rámcem výchovy a vzdělávání podle 

školského zákona) a vztahu k již existujícím 

specialistům školních poradenských 

pracovišť (školní metodici prevence, 

speciální pedagogové atd.). Mimoto 

předpokládáme, že by měla být tato činnost 

též finančně normována tak, aby mohlo dojít 

k vyčíslení finančních dopadů na státní 

rozpočet, neboť na výdaje na odměňování 

pracovníků v regionálním školství se 

poskytují finanční prostředky ze státního 

rozpočtu (§ 160 školského zákona).  
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní § 16a  

 

Návrh na doplnění tučně označeného textu a nového 

paragrafu: 

 

§16a 

 

Sociální pedagog 

 

Sociální pedagog získává odbornou kvalifikaci  

 

(1) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřených na sociální pedagogiku, 

 

(2) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd a vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném 

na přípravu sociálních pedagogů,  

 

(3) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením 

akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné 

školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu 

vychovatelů a vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném 

na přípravu sociálních pedagogů,  

 

Zdůvodnění: 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

vysvětlení viz výše 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

11. května 2016 č. 416 k Revizi úkolů, týkajících se 

integrace romské menšiny, které MŠMT v písmenu III. b) 

ukládá: 

 

„vymezit do roku 2019 činnost a odbornou kvalifikaci 

sociálního pedagoga, stanovit standard vzdělávání pro 

sociálního pedagoga a ukotvit tuto pozici v zákonu o 

pedagogických pracovnících a zajistit jejich financování“. 

 

Zde je formulován základní kvalifikační požadavek. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní Návrh novely zákona nereflektuje reálnou potřebu a 

existenci profese Sociální pedagog ve škole a 

v mimoškolních zařízeních.  

 

Navrhujeme: 

 

V § 2 odst. 2 doplnit výčet pedagogických pracovníků  

 

o písmeno „f) sociální pedagog.“.  

 

Následující body se přečíslují. 

 

Za § 19a se vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní:  

 

„19b Sociální pedagog  

 

Sociální pedagog získává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném magisterském studijním programu 

zaměřeném na sociální pedagogiku.“ 

 

Zdůvodnění: 

 

Společenská poptávka, potřeba praxe, která byla 

opakovaně dokládána v rámci projektů financovaných 

MSMT a EU a vyústila v jednoznačné usnesení vlády ČR 

ze dne 11. května 2016 č. 416, kde se v bodě č. 5 uvádí: 

 

b) vymezit do roku 2019 činnost a odbornou kvalifikaci 

sociálního pedagoga, stanovit standard vzdělávání pro 

sociálního pedagoga a ukotvit tuto pozici v zákonu 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – K 

případnému zavedení takovéto další 

kategorie pedagogického pracovníka by 

mělo být přistoupeno po zhodnocení všech 

podstatných okolností, včetně finančních 

dopadů na státní rozpočet, neboť na výdaje 

na odměňování pracovníků v regionálním 

školství se poskytují finanční prostředky ze 

státního rozpočtu (§ 160 školského zákona). 

V dalším odkazujeme na text výše. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

o pedagogických pracovnících a zajistit jejich financování, 

 

c) koordinovat průběžně ve spolupráci s ministryní práce a 

sociálních věcí a ministrem zdravotnictví činnost 

jednotlivých institucí, které o děti pečují (sociálně-právní 

ochrana dítěte, zdravotnická zařízení, pedagogicko-

psychologické poradenství) ve sjednoceném systému, aby 

bylo dosaženo šance vytvářet společně sociální a 

pedagogicko-psychologické intervence problémů dětí 

z rizikového prostředí, dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí a dětí s odlišným kulturním zázemím 

 

I k naplňování bodu „c“ usnesení by zavedení profese 

sociálního pedagogu bezesporu přispělo. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

  Doplnění § 7 

 

Sociální pedagog získává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním 

programu sociální pedagogika, případně v oblasti 

pedagogických věd 

Neakceptováno – K případnému zavedení 

takovéto další kategorie pedagogického 

pracovníka by mělo být přistoupeno po 

zhodnocení všech podstatných okolností, 

včetně finančních dopadů na státní rozpočet, 

neboť na výdaje na odměňování pracovníků 

v regionálním školství se poskytují finanční 

prostředky ze státního rozpočtu (§ 160 

školského zákona). V dalším odkazujeme na 

text výše. 

Česká 

konference 

rektorů 

  § 2 – návrh na doplnění v samostatné příloze (doplnění  a 

zdůvodnění „sociálního pedagoga“ 

Neakceptováno – K případnému zavedení 

takovéto další kategorie pedagogického 

pracovníka by mělo být přistoupeno po 

zhodnocení všech podstatných okolností, 

včetně finančních dopadů na státní rozpočet, 

neboť na výdaje na odměňování pracovníků 

v regionálním školství se poskytují finanční 

prostředky ze státního rozpočtu (§ 160 

školského zákona). V dalším odkazujeme na 

text výše. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká 

konference 

rektorů 

zásadní Zařazení „sociálního pedagoga“ mezi pedagogické 

pracovníky. 

 

Zdůvodnění: 

 

Ve školách a školských zařízeních vzrůstá potřeba řešení 

problémů, které negativně ovlivňují výchovně vzdělávací 

proces žáků, klima školy a třídy či vztahy mezi školou, 

rodinou a komunitou. Příčiny a důsledky těchto problémů 

jsou velmi často sociálního charakteru. K jejich řešení je 

nutno využívat specifické metody a postupy, které 

kombinují práci s jedincem (žákem, učitelem, rodičem) a 

práci s prostředím ovlivňujícím výchovně vzdělávací 

proces. Mezi pedagogickými pracovníky podle § 2, odst. 

2, zákona o pedagogických pracovnících dosud schází 

profese, jejíž náplň práce v převažující míře tvoří řešení 

výše uvedené problematiky. 

 

Školy a školská zařízení jako socializační výchovné 

instituce odpovídají za tvorbu vhodných podmínek pro 

výchovu a vzdělávaní, avšak s profesionálními sbory, 

které mají v současnosti k dispozici, nemohou 

odpovídajícím způsobem reflektovat podněty rodinného, 

lokálního a makrosociálního prostředí, adekvátně je 

vyhodnotit a cíleně a plánovaně na ně reagovat. Proto 

považujeme  

 

za potřebné začlenit profesi sociálního pedagoga mezi 

pedagogické pracovníky ve smyslu § 2, odst. 2, zákona o 

pedagogických pracovnících. V § 2 odst. 2 doplnit výčet 

pedagogických pracovníků o písmeno „f) sociální 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – K 

případnému zavedení takovéto další 

kategorie pedagogického pracovníka by 

mělo být přistoupeno po zhodnocení všech 

podstatných okolností, včetně finančních 

dopadů na státní rozpočet, neboť na výdaje 

na odměňování pracovníků v regionálním 

školství se poskytují finanční prostředky ze 

státního rozpočtu (§ 160 školského zákona). 

V dalším odkazujeme na text výše. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

pedagog.“.  

 

Následující body se přečíslují. 

 

Za § 19a se vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní:  

 

„19b  

 

Sociální pedagog  

 

Sociální pedagog získává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném magisterském studijním programu 

zaměřeném na sociální pedagogiku.“ 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

SP ČR zásadní K §2: Obdobně žádáme rozšíření výčtu pedagogických 

pracovníků v § 2 zařazením pozice „sociální pedagog“, 

případně „školní sociální pedagog“. Návazně vložit 

samostatný paragraf: 

 

§ 19b 

 

Sociální pedagog/školní sociální pedagog 

 

Sociální pedagog získává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném magisterském studijním programu 

zaměřeném na sociální pedagogiku nebo speciální 

pedagogiku. 

 

 

 

Zdůvodnění: Poslanecká sněmovna i Senát již jednou 

v roce 2017 schválily novelu zákona o pedagogických 

pracovnících, kde byla tato pozice zařazena (Senát vrátil 

tuto komplexní novelu zpět Poslanecké sněmovně 

s pozměňovacími návrhy, ale nakonec nebyla schválena 

ani senátní, ani poslanecká verze.). 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – K 

případnému zavedení takovéto další 

kategorie pedagogického pracovníka by 

mělo být přistoupeno po zhodnocení všech 

podstatných okolností, včetně finančních 

dopadů na státní rozpočet, neboť na výdaje 

na odměňování pracovníků v regionálním 

školství se poskytují finanční prostředky ze 

státního rozpočtu (§ 160 školského zákona). 

V dalším odkazujeme na text výše. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MPSV zásadní K bodu 2  

 

Požadujeme v § 2 odst. 2 rozšířit okruh pracovníků o 

sociálního pracovníka ve školách a školských zařízeních. 

 

V návaznosti na tuto změnu požadujeme doplnění § 22, 

případně nového paragrafu, tak, aby bylo stanoveno, že 

předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka 

jsou definovány v § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.    

 

Odůvodnění: Vzhledem k častým dotazům ze školského 

prostředí a také vzhledem k potřebám společnosti 

považujeme za nezbytně nutné upravit institut sociálního 

pracovníka v zákonu o pedagogických pracovnících 

a v navazujících předpisech definovat jeho funkci a 

pracovní náplň. Školní prostředí je vynikajícím zázemím 

pro primární i sekundární preventivní působení směrem 

k dětem, ale také směrem k rodinám dětí, což ovšem 

nemohou zcela postihnout preventisté sociálně 

patologických jevů, kteří na základních a středních 

školách již působí. Případová sociální práce vykonávaná 

sociálními pracovníky, je zaměřená i na širší okolí dětí 

a umožňuje, aby síť případově spolupracujících odborníků 

byla komplexní (sociální pracovníci, lékaři, psychologové 

a další). Sociálně nežádoucí jevy a sociálně nepříznivá 

situace v rodinách, která ještě není předmětem sociálně-

právní ochrany dětí, má významný vliv na školní 

úspěšnost žáků a studentů a současně významně zatěžuje 

pedagogické pracovníky, na něž nelze odpovědnost za 

otázky sociální ochrany a sociálního zabezpečení ve 

Vysvětleno, připomínkové místo na 

připomínce jako zásadní netrvá – 

Odkazujeme též na vypořádání této 

připomínky v materiálu RACKA7ADT895 

z roku 2016. Doplňujeme, že předmětem 

úpravy zákona o pedagogických 

pracovnících není postihovat všechna 

povolání, která najdou uplatnění ve školách 

a školských zařízeních, ani nestanoví, co je 

obsahem vzdělávání a školských služeb – to 

je obsahem školského zákona a jeho 

prováděcích předpisů. V § 2 jsou tedy 

uvedena povolání pedagogických 

pracovníků – a pro ty je definičním znakem, 

že vykonávají přímou pedagogickou činnost. 

Školské právní předpisy samozřejmě 

umožňují, ba přímo počítají s tím, že školy 

nebo školská zařízení mohou zaměstnávat 

sociálního pracovníka – odkazujeme 

zejména na vyhlášku č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

školách přenášet.  

 

Tuto připomínku již MPSV uplatnilo v roce 2016, avšak 

připomínka nebyla na základě dohody tehdejších 

ministryň přijata. MPSV si se záměrem rozvoje 

profesionální podpory sociálních pracovníků v resortu 

školství nechalo zpracovat analýzu současného stavu 

výkonu sociální práce ve školách a školských zařízeních a 

zjištěné výstupy jsou tristní, když se ukázalo, že kapacitně 

působí sociálních pracovníků v resortu školství velmi málo 

a současně, že nejsou ani využívány k odborné práci, ale 

spíše k práci administrativního a pomocného charakteru, 

přestože se jedná o vysokoškolsky vzdělané odborníky. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MF zásadní K návrhu usnesení vlády 

 

Požadujeme úkol pro ministryni financí obsažený v bodě 

II/2 vypustit. 

 

Příslušné finanční prostředky si v rámci přípravy rozpočtu 

musí nárokovat ministr školství, přičemž nelze přenášet 

odpovědnost na ministryni financí. 

Akceptováno 

Asociace 

krajských 

vzdělávacích 

zařízení 

  Bylo by vhodné zamyslet se nad případným zpřísněním 

akreditace instituce, protože to by nepochybně byl nástroj 

pro zbrzdění inflace vzniku nových vzdělávacích zařízení, 

a to zejména zcela účelově např. nyní po dobu čerpání 

šablon.  

Vysvětleno – Není připomínkou. 

MHMP   K bodu 5 (§ 4 odst. 4 písm. b)): 

 

doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních 

pravidel vlády, za slovo „literatury“ doplnit normativní 

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“. 

Akceptováno – za slovo "literatury" se 

doplňují slova "podle školského zákona" 

MHMP   K bodu 18 (§ 17 odst. 1 písm. b)): 

 

doporučujeme, v souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, slova „§ 7 až 9, § 12 nebo 14“ nahradit 

slovy „§ 7 až 9, 12 nebo 14“. 

 

Akceptováno 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MHMP   K bodu 20 (§ 17 odst. 1 písm. f)): 

 

doporučujeme, v souladu s dosavadním zněním i s čl. 26 

odst. 4 Legislativních pravidel vlády, za slova „písmene e“ 

vložit kulatou (poloviční) závorku. 

 

Akceptováno 

MHMP   -          K bodu 21 (§ 17 odst. 2 písm. b) bodu 2): 

 

doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády, za slovo „vzdělávání“ doplnit odkaz 

na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci jiného 

právního předpisu nebo jeho ustanovení. 

 

Neakceptováno 

MHMP   K bodu 43 (§ 24 odst. 7): 

 

doporučujeme za text „odst. 7“ vložit slova „větě první“. 

 

Neakceptováno - není nutné specifikovat, 

nemůže dojít k záměně, text "b)" se jinde 

nevyskytuje. 

MHMP   K bodu 48 (§ 27 odst. 2 písm. d)): 

 

doporučujeme, v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 

pravidel vlády, čárku na konci nahradit středníkem. 

 

Neakceptováno - nejde o samostatnou větu 

v jazykovém smyslu. 

MHMP   K bodu 53 (§ 28 odst. 3): 

 

doporučujeme, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) 

Legislativních pravidel vlády, za slova „na konci“ vložit 

slovo „textu“. 

 

Akceptováno 
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MHMP   K bodu 58 (§ 29a odst. 2): 

 

doporučujeme v úvodní části za text „odst. 2“ vložit slova 

„větě první“, v první vkládané větě, v souladu s čl. 45 

odst. 5 Legislativních pravidel vlády, slovo „zvláštního“ 

nahradit slovem „jiného“ a, v souladu s čl. 47 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády a s bodem 6, v odkazu 

na poznámku pod čarou a v označení poznámky pod čarou 

číslo „25“ nahradit číslem „26“. 

 

Akceptováno částečně 
 

 

MHMP   K bodu 59 (§ 29a odst. 2): 

 

doporučujeme, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, za text „odst. 2“ vložit slova „větě 

poslední“. 

 

Neakceptováno  

MHMP   K bodu 60 (§ 29a odst. 3): 

 

doporučujeme za text „odst. 3“ vložit slova „větě první“. 

 

Neakceptováno - záměna nehrozí 
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Zlínský kraj   V čl. I. navrhujeme za novelizační bod 37 doplnit nový 

novelizační bod 38, kterým bude do zákona vložen nový § 

21a, který bude řešit odbornou kvalifikaci učitele 

v plavecké škole (učitele plavání). Stávající body 38 – 60 

se nově označí jako 39 – 61. 

 

Odůvodnění: 

 

Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh novely zákona 

doplňuje a zpřesňuje některé kategorie pedagogických 

pracovníků a jejich odbornou kvalifikaci, navrhujeme, aby 

byla v rámci této novely upravena rovněž kategorie učitele 

v plavecké škole (učitele plavání), která dlouhodobě chybí 

při posuzování odborné kvalifikace.  

 

Praxe ukazuje, že kvalifikace učitele v plavecké škole 

(učitele plavání) je zvláštní kategorií, která přesahuje 

právní úpravu v § 21 zákona o pedagogických 

pracovnících.  

 

O jasné vymezení učitele v plavecké škole (učitele 

plavání) dlouhodobě usiluje Česká unie školního plavání. 

Domníváme se, že požadované vymezení nové kategorie 

sjednotí praxi, která doposud pracovala s různými 

metodickými výklady. 

 

Navrhujeme, aby učitel v plavecké škole (učitel plavání) 

získal odbornou kvalifikaci: 

 

získáním odborné kvalifikace podle § 6 nebo § 7 a 

absolvováním kurzu instruktora plavání ve vzdělávací 

Vysvětleno – zatím neakceptováno, mělo by 

být upraveno v kontextu případných dalších 

nezbytných změn v ostatních předpisech 

školské legislativy. 
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instituci, jíž byla ministerstvem udělena akreditace; 

 

získáním odborné kvalifikace podle § 8 nebo § 9 se 

zaměřením na přípravu učitelů tělesné výchovy; 

 

získáním odborné kvalifikace podle § 8 nebo § 9 s jiným 

zaměřením než na přípravu učitelů tělesné výchovy a 

absolvováním kurzu instruktora plavání ve vzdělávací 

instituci, jíž byla ministerstvem udělena akreditace; 

 

získáním odborné kvalifikace podle § 18 a absolvováním 

kurzu instruktora plavání ve vzdělávací instituci, jíž byla 

ministerstvem udělena akreditace; 

 

získáním odborné kvalifikace podle § 21 se zaměřením na 

plavání; 

 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném bakalářském studijním programu 

v oblasti zaměřené na tělesnou výchovu a sport. 
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Moravskoslezský 

kraj 

  Navrhujeme v ustanovení § 24 odst. 4 ponechat podmínku 

udělené akreditace MŠMT pro vzdělávací instituce 

realizující další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) i v případě, kdy si tito obnovují, udržují a 

doplňují kvalifikaci. 

 

Odůvodnění: 

 

Schválení současného návrhu by v praxi mohlo způsobit 

nárůst počtu poskytovatelů DVPP, kteří nezajistí 

požadovanou kvalitu vzdělávacích programů. Akreditace 

těchto programů může představovat administrativně 

náročný proces, ale současně se jedná o způsob zajištění 

určité požadované úrovně kvality v systému DVPP. 

Nejsme přesvědčeni, že je na místě ze strany státu 

rezignovat na minimální kontrolu standardu a kvality 

poskytovaného dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

 

Domníváme se dále, že tato změna by ani neposílila 

pravomoc ředitele školy v oblasti DVPP, naopak jeho roli 

by znesnadnila, neboť ředitel se nemusí orientovat mezi 

rozsáhlejší nabídkou vzdělávacích institucí, vzdělávacích 

programů a jejich kvalitou. Pokud by na webu MŠMT 

oproti současnosti již nebyl veřejný přehled vzdělávacích 

programů, které vedou k prohlubování odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků (dle návrhu poskytovaných 

neakreditovanými institucemi), vedlo by to rovněž k 

nepřehlednosti nabídky vzdělávacích programů v 

jednotlivých oblastech. 

Vysvětleno – posuzování pro potřeby 

akreditace instituce by bylo jen formální, 

kvalitu nabízených a realizovaných 

programů by neovlivnilo. 
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Jihočeský kraj   K § 16, odst. 1, písm. h) bod č. 2 – studiem pedagogiky – 

navrhujeme uznat studium pedagogiky těm, kteří ho 

absolvovali do 1. 9. 2019 ve výši 80 hodin, nebo jim 

umožnit rozšíření této kvalifikace ve zkráceném programu 

do výše 250 hodin. Pokud by bylo dosavadní studium 

pedagogiky uznáno i ve výši 80 hodin, řešit v přechodných 

ustanoveních. Tento problém by se týkal všech pedagogů, 

kteří mají střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném 

vzdělávacím programu než pedagogickém a doposud 

absolvovali studium pedagogiky v rozsahu 80 hodin. 

Vysvětleno – Odborná kvalifikace získaná i 

jen zahájeným studiem je uznána podle 

přechodných ustanovení návrhu novely. 

Získal-li tedy pedagogický pracovník 

odbornou kvalifikaci studiem pedagogiky 

v rozsahu nejméně 80 hodin, bude splňovat 

odbornou kvalifikaci i poté, co bude rozsah 

odborné přípravy zvýšen. 

Jihočeský kraj   K § 17, odst. 2, písm. b), bod 2 – studium pedagogiky – 

tuto možnost doporučujeme ponechat 

Akceptováno – chyba v platném znění 

Jihočeský kraj   K § 18a, písm. a) – vzdělání dle písm. a) považujeme za 

dostatečné a doporučujeme vypustit požadavek na 

osvědčení o způsobilosti k výkonu specializovaných 

činností, tento požadavek ponechat pouze u písm. b) 

Neakceptováno – Další, postgraduální 

odborná příprava je k výkonu činnosti 

školského logopeda nezbytná. 

Jihočeský kraj   K § 20, odst. 2, písm. b) – a studiem pedagogiky – zde se 

požaduje dotace dle důvodové zprávy ve výši 80 hodin, 

odlišit od dotace ve výši 250 hodin požadované v odstavci 

1. 

Akceptováno – Místo slov „a studiem 

pedagogiky“ náleží uvést „a studiem pro 

asistenty pedagoga“. 

Jihočeský kraj   K § 24, odst. 7 – předposlední věta – zřejmě došlo 

k chybě: “V případě souběhu důvodů snížení rozsahu 

volna k samostudiu podle věty třetí a věty čtvrté se sníží 

rozsah volna…. 

Akceptováno 

Jihočeský kraj   K § 24a – Jak bude zajištěno dvouleté adaptační období 

v případě, že učitel změní v průběhu 2 let zaměstnavatele? 

Vysvětleno – Změní-li učitel (nejčastěji 

k dalšímu školnímu roku) v průběhu svého 

adaptačního období zaměstnavatele, bude 

mu podporu poskytovat v druhém roce jeho 

adaptačního období jeho nový 

zaměstnavatel. 
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Jihočeský kraj   K § 29a, odst. 1 – judikát Nejvyššího soudu je širší – 

nepatřičné chování na veřejnosti, braní drog, alkoholismus 

apod. 

Bereme na vědomí – není připomínkou 

Jihočeský kraj   K § 9a - Ze znění tohoto paragrafu vyplývá, že budou 

stejné podmínky pro výkon práce učitele odborného 

výcviku pro osoby s magisterským vzděláním i osoby se 

středním vzděláním s výučním listem. Není nám jasný 

smysl stanoveného období 4 let, po které lze uznat 

předpoklad odborné kvalifikace. Je-li záměrem tvůrce 

novely přilákat do škol odborníky z praxe, aby vyučovali 

odborné předměty a praktické vyučování, bylo by třeba 

jim nabídnout perspektivu uplatnění ve škole po delší 

dobu, než uvedené čtyři roky. Domníváme se, že 

podmínka 4 let bude pro odborníky z praxe odrazující. 

Vysvětleno – Tzv. odborníkům z praxe (v 

rozsahu nejvýše 0,5 úvazku, aktivním i 

nadále mimo školu) zákon o pedagogických 

pracovnících nestanoví vůbec žádnou dobu 

určenou k získání tzv. pedagogické 

způsobilosti. Odborníky, kteří přecházejí 

z praxe a chtějí se stát zejména učiteli podle 

návrhu § 9a, těm dává návrh dostatečně 

dlouhou dobu určenou k posouzení, zda 

zůstanou ve školské praxi, a zda si proto 

doplní nezbytnou pedagogickou způsobilost 

– postačuje i jen studium pedagogiky pro 

učitele v rozsahu nejméně 120 hodin, což je 

studium, které se uskutečňuje v průběhu 

jednoho školního roku. 

Jihomoravský 

kraj 

  Vítáme úpravu ustanovení § 29a, která zvyšuje nároky 

na splnění předpokladů pro práci pedagogického 

pracovníka v oblasti jejich bezúhonnosti. Současně však 

vnímáme, že navrhované znění ne zcela koresponduje 

s judikátem Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 

Cdo 550/2014, který posuzuje bezúhonnost 

pedagogického pracovníka i z pohledu morální, nikoli jen 

trestněprávní. Navrhujeme proto, aby důvodová zpráva 

zákona byla v této záležitosti konkrétní a alespoň na 

příkladech upravila, jak bude posuzováno naplnění 

předpokladu bezúhonnosti. 

Neakceptováno – MŠMT nepřísluší 

posuzovat bezúhonnost pedagogických 

pracovníků. Určité vodítko mohou 

poskytovat příslušná rozhodnutí vyšších 

soudů. 
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Královéhradecký 

kraj 

  Téměř ve všech odstavcích v § 6 – 22 zákona, se objevuje 

špatný tvar slova „zaměřené“. Např. hned § 6 odst. 1 písm. 

a): „vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské 

školy“. 

 

Domníváme se, že správný tvar by měl znít: 

„zaměřeném“. Ačkoli zdaleka ne všechny „postižené“ 

odstavce jsou předmětem novelizace, doporučujeme tento 

nesprávný tvar opravit na všech místech, kde se vyskytuje. 

Vysvětleno – Pád se vztahuje ke slovu 

„oblast“. 

MF zásadní V legislativním procesu je poslanecký návrh (sněmovní 

tisk č. 186), který mimo jiné také pojednává o formulaci 

adaptačního období a ustanovení činnosti uvádějícího 

učitele.  Podle našeho názoru stanovisko MŠMT k tomuto 

poslaneckému návrhu není v souladu s předkládaným 

materiálem, především pokud se týká pozice uvádějícího 

učitele. 

 

Nekoordinované předložené záměry působí zmatečně a 

zastírají konkrétní rozpočtové dopady, což je pro 

Ministerstvo financí nepřípustné. 

Vysvětleno 

MF   Připomínáme, že návrh zákona je třeba označit jako  

 

„N á v r h“, protože podoby vládního návrhu zákona 

nabude tento návrh až po schválení vládou. 

 

 

 

Akceptováno 

MF   V Čl. I bod 4 doporučujeme vypustit slova „podle věty 

první“ a slovo „ ; fyzická“ nahradit slovem „ . Fyzická“, 

tedy rozdělit větu na věty dvě. 

 

Neakceptováno - je formulováno správně. 

MF   Bod 15 - § 9a doporučujeme opatřit nadpisem „Uznání 

odborné kvalifikace“. 
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Neakceptováno - § 9a je  výjimkou k § 9 - 

zvláštní nadpis by neměl smysl. 

MF   V souvislosti s § 9a jsme názoru, že ředitel školy 

(písemně) uznává odbornou kvalifikaci určitého 

zaměstnance (na omezenou dobu nejdéle 4 let), nikoli její 

předpoklad. Proto doporučujeme ve všech třech odstavcích 

slova „předpoklad odborné kvalifikace“ nahradit slovy 

„odbornou kvalifikaci“ a slova „za splněný“ vypustit. 

Vysvětleno – Výraz uznání předpokladu 

odborné kvalifikace … za splněný odpovídá 

§ 3 zákona o pedagogických pracovnících, 

podle něhož je odborná kvalifikace pro 

přímou pedagogickou činnost, kterou 

pedagogický pracovník vykonává, jedním z 

předpokladů pro výkon jeho pedagogické 

činnosti. 

MF   Bod 17 - § 16 odst. 1 písm. h) : první slovo „a“ nahradit 

slovem „nebo“. V bodech 1 a 2 vložit před navrhovaný 

text slovo „ukončeným“. Doporučujeme v tomto směru 

doplnit všechna ustanovení návrhu včetně těch, které k 

novelizaci dosud navrhována nejsou a v tomto směru tedy 

novelu rozšířit. Požadavek ukončení vzdělání v programu 

celoživotního vzdělávání nebo ukončení studia 

pedagogiky je zřejmý z povahy věci: jde o získání odborné 

kvalifikace, kde ukončení určitého vzdělání je 

kvalifikačním předpokladem. V zákoně se v různých 

souvislostech o ukončených vzdělávacích programech 

hovoří. 

Vysvětleno – Nepovažujeme za nutné 

doplňovat ke všem způsobům získání 

odborné kvalifikace uvádět slovo 

„ukončeným“. To, že se tak uvádí u úrovně 

středoškolského nebo vyššího odborného 

vzdělání, neznamená, že u úrovně 

vysokoškolského vzdělání zákon říká, že 

není třeba studium dokončit. Dokladem o 

absolvování VŠ studijního programu je 

vysokoškolský diplom, v případě programů 

CŽV, případně i ostatních tzv. kvalifikačních 

studií pak osvědčení. 

MF   Bod 18 - § 17 odst. 1 písm. b): za slovo „nebo“ vložit 

paragrafovou značku. 
 

Neakceptováno 

MF   Bod 20: za slovo „e“ doplnit půlkulatou závorku.  

Akceptováno 

MF   Bod 25 - § 18a: upozorňujeme na formátování textu – 

první řádek by zřejmě měl být odsazen. 
 

Akceptováno 

MF   Bod 31 - § 20 odst. 2 písm. b): slovo „a“ nahradit slovy 

„nebo ukončeným“. 

Vysvětleno – Odkazujeme výše. 
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MF   Bod 38 - § 22 odst. 5: slova „předpoklad odborné 

kvalifikace“ slovy „odbornou kvalifikaci“. Máme za to, 

že pedagogický pracovník, pro kterého je příslušný cizí 

jazyk rodným jazykem nebo který jej ovládá na úrovni 

rodného jazyka, splňuje pro účely tohoto zákona (a za 

dalších podmínek v něm stanovených) odbornou 

kvalifikaci, nikoli její předpoklad. V odstavci 6 

doporučujeme slova „Věta první se nepoužije u“ nahradit 

slovy „To neplatí pro“. 

Vysvětleno – Výraz uznání předpokladu 

odborné kvalifikace … za splněný odpovídá 

§ 3 zákona o pedagogických pracovnících, 

podle něhož je odborná kvalifikace pro 

přímou pedagogickou činnost, kterou 

pedagogický pracovník vykonává, jedním 

z předpokladů pro výkon jeho pedagogické 

činnosti. 

MF   Bod 45 - § 24a: doporučujeme text paragrafu rozdělit na 

odstavec 1 a 2 podle vět, a to v opačném pořadí s tím, že v 

dosavadní větě druhé by byla slova „právnické osobě“ 

nahrazena slovy „zaměstnavateli, kterým je právnická 

osoba“. Z dosavadní první věty, označené jako odstavec 2, 

vypustit slova „ , a to“. 

 

Neakceptováno 

 

MF   Bod 47: slova „celkovou hodinovou dotaci“ nahradit podle 

našeho názoru vhodnějším obratem „celkový počet 

hodin“. 

Vysvětleno – Výraz „hodinová dotace“ je 

v prostředí vzdělávání ustáleným a 

užívaným pojmem. 

MF   Bod 56 – podle našeho názoru není formulace 

„Bezúhonnou osobou vždy není“ srozumitelná. Není 

jasné, co se touto formulací chce říct. Dáváme tedy ke 

zvážení z navrhované formulace vypustit slovo „vždy“. 

 

Neakceptováno - formulace je reakcí na 

judikát Nejvyššího soudu 21 Cdo 550/2014 

MF   K bodům 58 a 60 – v obou ustanoveních je třeba vypsat 

slovo „odstavec“. Zkratku „odst.“ není v těchto případech 

možné použít. 

 

Akceptováno: 

u bodu 58: slova "v případě podle odstavce 1 

písm. a)" 

o bodu 60: slova "v případě podle odstavce 1 

písm. b)" 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MF   Čl. II: bod 2 pro nadbytečnost vypustit – navrhovaná 

novela se v žádném směru nedotýká odborné kvalifikace, 

získané podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a toto by 

nebylo ani možné. Je-li však úmyslem, aby osoby, které 

dosáhly určité kvalifikace podle dosavadního znění zákona 

č. 563/2004 Sb., a na základě toho zastávají určitá místa, 

která by však již po účinnosti předložené novely zastávat 

neměly, protože tato novela zpřísňuje kvalifikační 

požadavky na tato místa napříště kladené, ale je zájem, 

aby tyto osoby dál uvedená místa zastávaly, je to třeba v 

přechodných ustanoveních vyjádřit, tedy reformulovat 

bod 2. V této souvislosti je třeba zvážit, zda taková v 

podstatě výjimka má být trvalá nebo dočasná. Pokud by 

měla být dočasná, je třeba stanovit i lhůtu, do níž si daná 

osoba musí kvalifikaci zvýšit, chce-li své místo i nadále 

zastávat. 

Vysvětleno – Textace přechodného 

ustanovení má za cíl zajistit, aby osoby, 

které získaly odbornou kvalifikaci 

pedagogického pracovníka podle 

dosavadního znění zákona o pedagogických 

pracovnících, zůstaly odborně kvalifikované 

i po nabytí účinnosti tohoto návrhu zákona; 

toto opatření se navrhuje jako trvalé a není 

omezeno jen na ty fyzické osoby, které 

budou ke dni nabytí účinnosti novely zákona 

pedagogickým pracovníkem. Znění 

přechodného ustanovení odpovídá textaci 

předchozích novel zákona o pedagogických 

pracovnících. O smyslu formulace tohoto 

ustanovení jsme zatím nezachytili jakékoli 

pochyby. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MF   Z pohledu Ministerstva financí je nutno přehodnotit 

finanční dopady. Informace uvedené v materiálu „Návrh 

usnesení vlády o použití prostředků vládní rozpočtové 

rezervy na zabezpečení karierního systému pedagogických 

pracovníků v roce 2017“, OVA 442/17“ již nemusí 

odpovídat dnešní skutečnosti. Pokud se týká věcné 

podstaty návrhu, některé úpravy nemají legislativní oporu. 

Podle našeho názoru se jedná o zásadní nedostatky, které 

musí být odstraněny. 

Vysvětleno – Viz výše. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MPSV   K bodu 57 – § 29a odst. 1 písm. a) 

 

V souvislosti s novou úpravou podmínek posuzování 

bezúhonnosti u pedagogického pracovníka a fyzické 

osoby, která je žadatelem o akreditaci vzdělávací instituce 

nebo vzdělávacího programu, doporučujeme v zájmu 

právní jistoty doplnit úpravu přechodných ustanovení v čl. 

II návrhu zákona. V přechodných ustanoveních je žádoucí 

stanovit, zda fyzická osoba, která splnila podmínky 

bezúhonnosti podle § 29a odst. 1 písm. a) ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

nadále považuje za osobu splňující podmínku 

bezúhonnosti podle § 29a odst. 1 písm. a) ve znění 

účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, anebo zda 

naopak bude nutné podmínku bezúhonnosti u těchto osob 

do určitého data znovu ověřit předložením nového výpisu 

z evidence Rejstříku trestů 

 

Neakceptováno - nadbytečné 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MD   Doporučujeme novelizační bod 39 návrhu zákona upravit 

tak, že se věta „Ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce se 

použije obdobně.“ vyčlení do samostatného odstavce 

v rámci § 23a zákona o pedagogických pracovnících. 

Vložit tuto větu na konec odstavce 4 předmětného 

ustanovení jako dovětek nepovažujeme s ohledem na čl. 2 

odst. 2 písm. d) legislativních pravidel vlády za vhodné, 

neboť taková právní úprava není jednoznačná a 

srozumitelná. Z návrhu zákona totiž není zřejmé, na která 

ustanovení § 23a se má tento dovětek uplatnit. 

 

Neakceptováno - z kontextu, a dále 

z obsahu ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku 

práce je zřejmé, že se vztahuje na výjimky 

(oproti zákoníku práce) stanovené školským 

zákonem 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MZd   K návrhu § 18 písm. a) zákona: 

 

 

 

Doporučujeme konkretizovat obecně uvedený text v 

písmenu a) a uvést jednotlivá zaměření speciální 

pedagogiky, a to např. etopedická, somatopedická, 

psychopedická, tyflopedická a další.  

 

Odůvodnění: Pokud bylo záměrem předkladatele výslovně 

uvést vzdělání speciálního pedagoga se zaměřením na 

logopedii, je z hlediska zachování systémovosti a 

celistvosti právní úpravy nutné uvést rovněž veškerá další 

možná zaměření speciálních pedagogů. Vhodnější než 

vytvoření nového §18a (potažmo dalších §18b, §18c atp. 

pro zbývající zaměření ve speciální pedagogice) by bylo 

logické řazení v § 18 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., kde 

mohou být uvedeny všechny možnosti zaměření speciální 

pedagogiky. Souhlasíme s uvedením pojmu speciální 

pedagog se zaměřením na logopedii za předpokladu, že 

bude v zákoně uveden celý výčet  zaměření speciální 

pedagogiky (obdobný popis je uveden v § 43 zákona č. 

96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních). 

V případě vydání prováděcího právního předpisu k zákonu 

č. 563/2004 Sb., který stanoví kompetence speciálních 

pedagogů se zaměřením na logopedii, dále apelujeme na 

předchozí koordinaci a projednání s Ministerstvem 

zdravotnictví tak, aby byla zachována a respektována 

kogentní ustanovení zákona o zdravotních službách. 

Vysvětleno – Vzhledem k ostatním 

zaměření speciálních pedagogů (etoped, 

surdoped, psychoped, tyfloped) a 

akreditovaným vysokoškolským programům 

není nutné specifikovat další výčet 

speciálních pedagogů, všichni ostatní mají 

vysokoškolské vzdělání v oboru speciální 

pedagogika. Jen Logopedie má akreditovaný 

samostatný vysokoškolský program a jen pro 

školské logopedy existuje specializační 

studium pro jejich další, postgraduální 

odbornou přípravu. 

 

Zákon o pedagogických pracovnících 

neupravuje obsah vzdělávání a školských 

služeb – to je obsahem školského zákona a 

jeho prováděcích předpisů. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MMR   Obecně: 

 

Upozorňujeme na některé nedostatky v grafické úpravě 

dokumentu (např. uvedení interní informace v levém 

záhlaví na všech stránkách, uvedení římské číslice „III.“ 

v pravém záhlaví na všech stránkách, v některých bodech 

odsazení odstavců a  pododstavců apod.) 

 

Akceptováno 

MMR   K bodu 5: 

 

Citaci poznámky pod čarou doporučujeme uvést takto: 

 

Poznámka pod čarou č. 24 zní:  

 

„24) § 113 a 113a školského zákona.“.“. 

 

Neakceptováno 

MMR   K bodu 17: 

 

Na konci bodu doporučujeme uvést tečku. 

 

 

 

Akceptováno 

MMR   K bodu 25: 

 

Doporučujeme uvést nadpis u § 18a tučně. 

 

Akceptováno 

MMR   K bodu 38: 

 

V návětí doporučujeme slovo „zní“ nahradit slovem 

„znějí“. 

 

Akceptováno 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MZe   Upozorňujeme, že v případě novelizačního bodu 6. a 58. je 

v nově doplňovaném textu použita poznámka pod čarou č. 

25, přičemž jde pokaždé o odkaz na jiný právní předpis – 

bod 6. školský zákon, bod 58. zákon o rejstříku trestů. 

 

Tato nepřesnost je zároveň promítnuta i do části V. 

materiálu Platné znění dotčených částí zákona o 

pedagogických pracovnících. Doporučujeme poznámky 

pod čarou přečíslovat, a to v souladu s Legislativními 

pravidly vlády. 

 

Akceptováno (viz výše) 

MZe   Doporučujeme v novelizačním bodě 15. v textu nově 

vkládaného § 9a odst. 3 vypustit zdvojený text „po dobu 

nejméně“. Tuto nepřesnost je třeba zároveň opravit také 

v  části V. materiálu Platné znění dotčených částí zákona o 

pedagogických pracovnících.   

 

Akceptováno 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MZe   K novému pojetí akreditací vzdělávacích programů 

systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

MZe upozorňuje, že dlouhodobě úzce spolupracuje 

se středními školami s rezortním zaměřením, které též 

finančně podporuje dotačními programy (nákup 

investičních učebních pomůcek, podpora praxe 

v provozních podnicích). 

 

MZe každoročně pořádá další odborné 

vzdělávání  v oblasti transferu poznatků z vědy a výzkumu 

do výuky středních škol pro odborné pedagogy středních 

škol vyučujících rezortní obory, ve spolupráci s VŠ, 

výzkumnými ústavy a odbornými svazy. Na vzdělávacích 

akcích přednáší přední odborníci z oboru a součástí jsou 

též exkurze do moderních podniků. Účastníci získávají 

certifikáty vydané Ministerstvem zemědělství, proto máme 

zájem, aby rezortní další odborné vzdělávání odborných 

pedagogů, posilující jejich profesní odborné kompetence 

a rozvoj v daném oboru, bylo zahrnuto do uznatelného 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle § 24 

a s tím byly zaručeny další výhody (pracovní volno, 

náhrada platu, zvýšení kvalifikace). 

Vysvětleno – Návrh novely nic nemění na 

dosavadní povinnosti průběžného vzdělávání 

všech pedagogických pracovníků (§ 24 odst. 

1 zákona), dochází pouze k zmenšení 

rozsahu akreditací v systému DVPP. Školy 

budou i nadále vysílat své pedagogické 

pracovníky na průběžné vzdělávání (další 

vzdělávání) a na toto vzdělávání budou moci 

čerpat finanční prostředky státního rozpočtu. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MPO   K nadpisu:  

 

Doporučujeme v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. e) 

Legislativních pravidel vlády vložit za číslo „2018“ čárku. 

 

K novelizačnímu bodu 5:  

 

Z důvodu větší přehlednosti právního předpisu 

doporučujeme uvést text novelizačního bodu za slovem 

„zní:“ na samostatném řádku. 

 

K novelizačnímu bodu 15:  

 

Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější sloučit v 

ustanovení § 9a odstavce 1 až 3 do jednoho, jelikož ve 

všech případech vyžaduje navrhovaný předpis stejnou 

délku praxe a také výsledek je ve všech uvedených 

případech totožný.  

 

K novelizačnímu bodu 25:  

 

Doporučujeme v souladu s čl. 30 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády napsat nadpis pod označením § 18a tučně. 

 

K novelizačnímu bodu 36:  

 

Doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 8 Legislativních 

pravidel vlády vložit za slovo „konci“ slovo „textu“. 

 

K novelizačnímu bodu 38: 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

 

Akceptováno 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Doporučujeme v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády zrušit taktéž poznámku pod čarou č. 21, 

protože se v dalším textu právního předpisu již 

nevyskytuje. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MV   K čl. I bodům 2 a 25 – k § 2 odst. 2 písm. e) a § 18a: 

 

 Bez bližšího odůvodnění je mezi osoby vykonávající 

přímou pedagogickou činnost nově doplňován školský 

logoped, jehož odbornou kvalifikaci následně definuje 

navrhovaný § 18a. Důvodová zpráva nepřináší vysvětlení, 

proč k tomuto kroku předkladatel přistoupil, když dosud 

jsou tyto osoby považovány za speciální pedagogy a 

nejsou poznatky o problematičnosti stávající právní 

úpravy [srov. platný § 2 odst. 2 písm. d) a § 18 zákona o 

pedagogických pracovnících]. Rovněž označení nové 

profese názvem „školský logoped“ je poměrně matoucí, 

neboť český právní řád zná také pojem „klinický logoped“ 

[srov. § 4 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 

předpisů]. Navrhovaná změna tak působí matoucím 

dojmem, že školský logoped je oprávněn poskytovat 

logopedickou zdravotní péči, což však není záměr, neboť 

školský logoped není zdravotnickým pracovníkem, nýbrž 

kvalifikovaným pedagogickým odborníkem. 

Doporučujeme navrhovanou úpravu z návrhu odstranit a 

ponechat stávající stav, a to i s ohledem na to, že 

k vyčleňování dalších speciálně pedagogických činností 

nedochází a navrhovaná změna je tak nekoncepční. 

Vysvětleno – Odkazujeme na vysvětlení u 

připomínky Ministerstva zdravotnictví. 

MŠMT navrhuje úpravy v oblasti odborné 

kvalifikace speciálních pedagogů a v této 

souvislosti stanoví specificky požadavky na 

odbornou kvalifikaci školských logopedů – a 

to s využitím již zavedeného specializačního 

studia speciálních pedagogů v oblasti 

školské logopedie. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

MV   K čl. I bodu 15 – k § 9a: 

 

 Návrh je odůvodňován tím, že je předkládán v návaznosti 

na Programové prohlášení vlády (usnesení vlády č. 26 z 8. 

ledna 2018), kde vláda deklaruje svůj záměr posílit 

postavení ředitelů škol jako manažerů a záměr zvýšit 

zapojení odborníků z praxe do výuky ve středním 

odborném vzdělávání. Tento záměr je obsažen i 

v navrhovaném programovém prohlášení budoucí koaliční 

vlády, kde se výslovně uvádí „Ve středním odborném 

vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky 

a spoluprací škol a firem a budeme řešit palčivý problém 

nedostatku mistrů odborného výcviku.“. Dále je pak 

v návrhu programového prohlášení koaliční vlády 

uvedeno: „Budeme podporovat kvalitní přípravu 

budoucích pedagogů, kteří jsou jedinou zárukou 

zkvalitňování školství.“. Nejsme si jisti přínosností změn 

provedených § 9a, který řediteli školy umožní uznat 

odbornou kvalifikaci učitele střední školy i osobám bez 

pedagogického vzdělání. Zejména pak odstavec 3 

pokládáme za diskutabilní, neboť na základě rozhodnutí 

ředitele by na střední škole mohla působit osoba se 

středním vzděláním s výučním listem, které by 

postačovalo pouze 5 let praxe v oboru, což dle našeho 

názoru ke zkvalitnění středního odborného školství 

nepovede. 

 

 Návrh zákona se vrací před rok 2015, kdy deset let mohli 

ve školách působit pedagogičtí pracovníci bez odborné 

kvalifikace. Od 1. 1. 2015 bylo na tuto praxi rezignováno 

s tím, že pro výjimečné případy zákon stanovil výjimky. 

Vysvětlení – Jak potvrzují i připomínky ze 

strany zaměstnavatelů, tento legislativní 

návrh má z jejich strany podporu. Pro 

odborníka z praxe, který se rozhodne stát se 

učitelem, je poskytnuta odpovídají doba pro 

to, aby si tzv. pedagogickou způsobilost 

doplnil – zpravidla půjde o studium 

pedagogiky v rozsahu nejméně 120 hodin, tj. 

studia v jednom školním roce. 
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předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Nicméně byla přijata obecná teze, že zákonem stanovená 

odborná kvalifikace je pro jednotlivé kategorie 

pedagogických pracovníků zcela nezbytná a že z ní není 

možné ustupovat. Přestože lze záměr předkladatele 

v tomto konkrétním případě pochopit a dokonce ho 

považovat za přínosný (nedostatek učitelů odborných 

předmětů, jejich stárnutí atd.), ústupek z odborné 

kvalifikace by se mohl stát precedentem pro obdobné další 

případy – dlouhodobý nedostatek učitelů matematiky, 

fyziky, chemie, učitelů I. stupně základních škol atd. Na 

místě je tedy legitimní obava, že nekvalifikovaní 

pedagogové se v mnohem větší míře opět dostanou do škol 

a školských zařízení. Na tomto místě je třeba upozornit, že 

upuštěním od odborné kvalifikace pedagogických 

pracovníků kritickou situaci ve školství není možné vyřešit 

a nelze jím ani vrátit prestiž tomuto povolání. V minulosti 

se pětiletá výjimka z odborné kvalifikace se po velkém 

tlaku prodloužila na 10 let.  

 

 Vzhledem k reálnému nedostatku učitelů odborných 

předmětů jakožto dlouhodobě koncepčně neřešenému 

problému, je více než pravděpodobné, že nastavená lhůta 

pro doplnění odborné kvalifikace není konečná a bude 

zdrojem následného prodlužování. Je také otázkou, co 

bude následovat, pokud nekvalifikovaný učitel odborných 

předmětů nedodrží lhůtu 4 let k doplnění kvalifikace. 

 

 Dáváme proto na zvážení, zda by tento přístup neměl být 

přehodnocen. 
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MV   K čl. I bodu 45 – k § 24a: 

 

 Větu druhou doporučujeme přeformulovat, neboť 

navržená dikce by paradoxně mohla vést i k výkladu, že 

při každém vzniku prvního pracovního poměru 

k právnické osobě vykonávající činnost školy vzniká 

učiteli adaptační období. 

Neakceptováno – Domníváme se, že 

formulace „od vzniku prvního pracovního 

poměru k právnické osobě vykonávající 

činnost školy“ je co do svého obsahu zřejmá. 

Učitele, kteří splní tuto podmínku, budou 

školy vykazovat v rámci školské statistiky. 

Správnost postupu školy bude kontrolovat 

v rámci své běžné činnosti Česká školní 

inspekce. 

MV   K čl. I bodu 56 – k § 29a odst. 1: 

 

 Nejsme přesvědčeni o přínosnosti reformulace návětí 

odstavce 1, a proto navrhujeme zachovat stávající znění. 

V běžném jazyce formulace „vždy není“ neznamená, že 

daná věc není ve 100 % případů, neboť se nejedná o 

významový ekvivalent spojení „nikdy není“, které logice 

českého jazyka odpovídá více.  

 

 

Neakceptováno - reakce na judikát NS (viz 

výše) 

MV   K čl. I bodu 58 – k § 29a odst. 2: 

 

 Bezúhonnost má být dokládána výpisem z Rejstříku trestů 

či jiným obdobným dokladem. Postrádáme však řešení pro 

případy, kdy dotčený stát tento typ dokladu vůbec 

nevydává. V těchto situacích je obvyklé, že cizinec svou 

trestní zachovalost dokládá čestným prohlášením. 

Doporučujeme v tomto smyslu ustanovení tedy doplnit. 

 

 

Neakceptováno - bezúhonnost je jedním 

z předpokladů výkonu činnosti, nelze 

akceptovat čestné prohlášení. 

MV   K čl. I bodu 39 – k § 23a odst. 4: 

 

 Nově vložený dovětek na konci odstavce 4 doporučujeme 

v zájmu jednoznačnosti, přehlednosti a srozumitelnosti 

označit jako nový odstavec a vztáhnout ho ke konkrétní 

 

 

Neakceptováno - viz výše 
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části ustanovení. Z návrhu totiž není zřejmé, na která 

ustanovení § 23a se má tento dovětek uplatnit. 

MV   K důvodové zprávě: 

 

 Doporučujeme upravit obecnou část důvodové zprávy, 

konkrétně pak část věnovanou zhodnocení slučitelnosti 

navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, kde 

předkladatel konstatuje, že návrh je s právem Evropské 

unie plně slučitelný, neboť evropské předpisy se 

problematikou nezabývají. Toto tvrzení je však v rozporu 

s novelizačním bodem č. 58, který je předkladatelem 

vykazován jako transpoziční. Připomínáme proto čl. 9 

odst. 2 písm. e) Legislativních pravidel vlády, který 

stanoví povinnost k návrhu zákona připojit rovněž 

srovnávací tabulku v případě, že jsou návrhem dotčeny 

předpisy práva Evropské unie. V tomto případě se návrhu 

dotýká směrnice 2011/93/EU, resp. její čl. 10 odst. 2 

(bezúhonnost požadovaná pro výkon práce s dětmi), který 

je nutné vykázat jako implementační k novému znění § 

29a odst. 2 návrhu, a směrnice 1999/70/ES. Následně 

navrhujeme upravit i důvodovou zprávu. 

Akceptováno 
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ÚV ČR odbor 

kompatibility 

  Po stránce formální: 

 

Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, 

a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 

o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění (viz níže). 

 

Po stránce materiální: 

 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

 

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika 

všeobecného a odborného vzdělávání vyloučena 

z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů 

členských států. Právo EU plně respektuje odpovědnost 

národní právní úpravy členských států v oblasti organizace 

vzdělávacích systémů. 

 

I přes výše uvedené se ovšem návrhu týkají: 

 

směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 

o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou 

uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, 

 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze 

dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání 

a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

Akceptováno 
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2004/68/SVV.  

 

Připomínky a případné návrhy změn: 

 

Návrh ve své důvodové zprávě dotčené předpisy práva EU 

neuvádí, ačkoliv to čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních 

pravidel vlády (dále jen „LPV“), v platném znění, 

vyžaduje. Předkladatel nedodržel ani povinnost k návrhu 

zákona připojit rovněž srovnávací tabulku (čl. 9 odst. 2 

písm. e) LPV) a rozdílovou tabulku (příloha č. 5 LPV), 

pokud jsou návrhem dotčeny předpisy práva EU. 

Ustanovení § 29a je totiž transpoziční k čl. 10 odst. 2 

směrnice 2011/92/EU, kde je stanovena bezúhonnost 

požadovaná pro výkon práce s dětmi, z tohoto důvodu by 

měly být jako transpoziční označeny také body 56. a 57. 

návrhu (podtržením a celexovým číslem).     

 

Závěr: 

 

Návrh zákona přímo nezapracovává právo EU a není 

s právem EU v rozporu. 

 

Formální nedostatky návrhu je nutno napravit. 
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UZS   Obecné připomínky 

 

1. V bodě 1, kterým se mění text § 1 odst. 1, na konci věty 

zůstává formulace „… a jejich kariérní systém.“ 

 

Máme obavy z toho, že tato formulace umožní 

podzákonnými normami zavést již zamítnutý kariérní řád, 

který by jistě zatížil práci zejména ředitelů škol další 

administrativou. 

 

Byli bychom rádi, kdyby se vláda zaručila, že kariérní řád 

(pokud bude zaváděn) projde řádnou a včasnou odbornou 

diskusí a že budou vyslechnuty zkušenosti a připomínky 

zejména pracovníků ze školské praxe. 

Vysvětleno – Kariérní systém 

pedagogických pracovníků je předmětem 

úpravy zákona o pedagogických 

pracovnících od roku 2005; zmocnění 

provádí vyhlášky č. 317/2005 Sb. v § 13 a 

v přílohách. Tento kariérní systém je však 

koncepčně omezený. 

KZPS   Obecné připomínky 

 

V bodě 1, kterým se mění text § 1 odst. 1, na konci věty 

zůstává formulace „… a jejich kariérní systém.“ 

 

Máme obavy z toho, že tato formulace umožní 

podzákonnými normami zavést již zamítnutý kariérní řád, 

který by jistě zatížil práci zejména ředitelů škol další 

administrativou. 

 

Byli bychom rádi, kdyby se vláda zaručila, že kariérní řád 

(pokud bude zaváděn) projde řádnou a včasnou odbornou 

diskusí a že budou vyslechnuty zkušenosti a připomínky 

zejména pracovníků ze školské praxe. 

Vysvětleno – Kariérní systém 

pedagogických pracovníků je předmětem 

úpravy zákona o pedagogických 

pracovnících od roku 2005; zmocnění 

provádí vyhláška č. 317/2005 Sb. v § 13 a 

v přílohách. Tento kariérní systém je však 

koncepčně omezený. 
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SP ČR   Navrhujeme, aby byla v zákoně o pedagogických 

pracovnících definována pozice třídního učitele a aby 

zvláštní příplatek za výkon jeho činnosti byl zákonem 

navýšen na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně. 

 

 

 

Zdůvodnění: Současná výše tzv. zvláštního příplatku (400 

až 1 300 Kč v I. skupině a 600 až 2 500 Kč ve II. skupině) 

ani zdaleka neodpovídá náročnosti práce třídního učitele. 

V souvislosti se společným vzděláním a novou 

administrativou s ním spjatou, nároky na třídní učitele 

stále rostou a rozsah činností je stále větší. 

Neakceptováno – Předmětem návrhu novely 

nejsou úpravy v oblasti odměňování – 

takovéto návrhy by nadto měly finanční 

dopady, které by nebyly rozpočtově 

zajištěny. 

SP ČR   K §9: Doporučujeme opravit v odst. 5b) a 5c4) uvedený 

název profesní kvalifikace „instruktor odborného výcviku“ 

na „instruktor u poskytovatele praktického vyučování“, 

aby byl v souladu s názvem, pod kterým je zařazena 

v registru Národní soustavy kvalifikací (podle zákona 

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 

Obdobně v §17 odst. 2a2) doporučujeme opravit název 

profesní kvalifikace na „vedoucího volnočasových aktivit 

dětí a mládeže“. 

 

 

 

Zdůvodnění: Zesouhlasení názvů uvedených profesních 

kvalifikací s názvy, pod kterými jsou uvedeny v registru 

Národní soustavy kvalifikací. 

Akceptováno 
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SP ČR   k §9a: V odstavcích 1 až 3 doporučujeme prodloužit délku 

udělené výjimky z uznání odborné kvalifikace učitele ze 

„4 let“ na „6 let“. Případně vložit další podmínku, např.: 

„Pokud vykonával souvislou praxi v oboru po dobu 

nejméně 10 let, může ředitel školy písemně uznat 

předpoklad odborné kvalifikace učitele odborných 

předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku 

za splněný na dobu nejdéle 6 let.“  

 

Zdůvodnění: Vzhledem nízkým kapacitám pedagogických 

a dalších fakult, vypisujících postgraduální kurzy k získání 

pedagogického vzdělání pro učitele odborných předmětů, 

považujeme za důležité rozšířit platnost výjimky nad 

rozsah standardního studia (aby učitel s výjimkou se stihl 

k tomuto studiu nejen přihlásit, ale jej i dokončit). 

Neakceptováno – Jiné připomínkující 

subjekty naopak uplatňovaly požadavky 

zkrátit tuto dobu. 

SP ČR   K § 23: U odstavce 4 doporučujeme vypustit část poslední 

věty za středníkem takto: „U pedagogických pracovníků s 

kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností 

nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost 

přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické 

činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době; 

těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání 

přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.“  

 

 

 

Zdůvodnění: Nevidíme důvod, aby pedagogickému 

pracovníkovi s nižším než plným úvazkem nebylo možno 

ředitelem školy nařídit pedagogickou činnost nad 

stanovený rozsah výuky (suplování). Je to z pohledu 

ředitelů škol nelogické a diskriminační vůči pedagogům 

Neakceptováno – Jde o konstrukčně 

obdobnou úpravu, jaká je v zákoníku práce u 

práce přesčas. S dotčenými pedagogickými 

pracovníky se může ředitel školy dohodnout 

o dočasném zvýšení „úvazku“ (stanovené 

týdenní pracovní doby) a za tyto další 

hodiny bude těmto pedagogům plynout plat. 

Příplatek za tzv. přespočetné hodiny by 

těmto pedagogům – stejně tak jako jejich 

kolegům, kteří již „plný úvazek“ mají – 

příslušel až poté, co by došlo k překročení 

stanovené týdenní pracovní doby. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ)



140 
 

předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

s plným úvazkem. Navíc podle stávajícího znění nejde 

někdy vyřešit komplikované situace v zastupování více 

učitelů současně. 
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Asociace děkanů 

pedagogických 

fakult 

  Nutno zpřesnit formulaci § 18d), která v navržené verzi 

umožňuje dvojí výklad: 

 

původní formulace: 

 

[Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd] 

 

„d) zaměřené na speciální pedagogiku a přípravu učitelů 

základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-

vzdělávacích předmětů střední školy." 

 

Zdůvodnění: 

 

Nová formulace: 

 

[Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd] 

 

„d) zaměřené na speciální pedagogiku a přípravu učitelů 

základní školy nebo zaměřené na speciální pedagogiku a 

na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 

střední školy." 

Akceptováno 
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Připomínky došlé před navazujícím projednáním dne 13. prosince 2018 – po doplnění návrhu na základě vypořádání připomínek jiných 

připomínkových míst o možnost uznat předpoklad odborné kvalifikace i u učitelů všeobecně-vzdělávacích předpisů a o rozšíření okruhu 

poskytovatelů tzv. kvalifikačních studií i o zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (připomínka na str. 24). 

 

předkladatel Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

Asociace 

děkanů 

pedagogických 

fakult 

 
Domníváme se, že je třeba odmítnout východiska 

novelizace zákona. Stát by měl vytvářet systémové 

předpoklady, aby učitelské povolání bylo přitažlivé, 

prestižní a konkurenceschopné. Místo aby stát zvýšil platy, 

posílil specializované poradenské a podpůrné pozice ve 

školách, počty provozních pracovníků, aby se dobře placení 

učitelé mohli soustředit na svou vysoce odbornou, složitou 

a náročnou práci, aby tak zvýšil zájem o studium učitelství, 

snížil odchody z této profese, podpořil návraty 

kvalifikovaných pedagogů do škol, tak zdůrazňuje 

odpovědnost ředitelů a kodifikuje nižší nároky na 

profesionalitu pedagogů.  

 

Navrhované legislativní úpravy připouštějí dlouhodobé 

působení nekvalifikovaných pedagogů (byť samozřejmě 

víme, že kvalifikace sama o sobě nezaručuje tento žádoucí 

efekt) - připustíme-li dočasnou zbytnost kvalifikace, pak ji 

devalvujeme trvale, a aby k získání kvalifikace stačilo 

studium pedagogiky poskytované početnými institucemi 

bez kmenových vzdělavatelů. 

 

Některé konkrétní připomínky: 

§ 6 odst. 1, kvalifikace učitele mateřské školy: Odborníci 

na preprimární pedagogiku PdF nesouhlasí se získáním 

kvalifikace studiem Učitelství pro 1.stupeň 

- § 7 nejasné  

Neakceptováno – návrh zlepšuje podmínky 

škol pro zajištění výchovy a vzdělávání i 

v situaci složitého najímání odborně 

kvalifikovaných pracovníků a na systémové 

úrovni zlepšuje podmínky pro splnění 

předpokladu odborné kvalifikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení: Návrh reaguje na praktickou 

potřebu škol, zejména právnických osob, 

které vykonávají jak činnost mateřské školy, 
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- § 7a, § 8 a § 9 odst. 1, získání odborné kvalifikace učitelů 

druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích 

předmětů střední školy. 

Učitelská kvalifikace se získává univerzitním vzděláním. 

Není důvod snižovat tento nezbytný předpoklad zaváděním 

možnosti získat kvalifikaci méně náročným studiem 

pedagogiky, navíc také na zařízeních pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků mimo sektor vysokých škol. 

 

§ 9a Navrhujeme uznat předpoklad odborné kvalifikace 

učitele odborných předmětů, praktického vyučování nebo 

odborného výcviku za splněný na dobu nejdéle 2 let, 

protože postačující kvalifikace dle nyní platné legislativy 

studiem pedagogiky v rozsahu 120 h je snadno dostupná a 

nepředstavuje nepřiměřené zatížení.  

 

U učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů nezavádět 

ustanovení umožňující řediteli školy uznat předpoklad 

odborné kvalifikace učitele za splněný na přechodnou dobu 

vůbec. Současná právní úprava v odst. 7, § 22 zákona 

563/2004 Sb. dostatečně zaměstnávání učitelů na 

přechodnou dobu řeší. 

tak činnost základní školy (typicky tzv. 

málotřídní školy). 

 

 

 

 

Vysvětlení: Návrh navazuje na připravované 

změny v tzv. doplňujícím pedagogickém 

studiu (DPS), resp. studiu pedagogiky (tzv. 

malé DPS). Uskutečnění návrhu povede 

k rozšíření možnosti splnit předpoklad 

odborné kvalifikace učitele za splněný. 

Studium pedagogiky pro učitele všeobecně-

vzdělávacích předmětů bude odpovídající 

studium v oblasti pedagogických věd 

(programu CŽV uskutečňovanému VŠ) 

zaměřenému na přípravu učitelů. 

 

 

 

 

ČMOS PŠ zásadní Návrhy změn nejsou v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023. 

Tímto způsobem je pak význam dlouhodobějších koncepcí 

od počátku zpochybňován. 

Vysvětlení – návrh je v souladu 

s programovými cíli vlády, blíže odkazujeme 

na obecnou část důvodové zprávy 

ČMOS PŠ zásadní 2) § 7a písm. b) 

Doplnit, že musí jít o studijní obor, který odpovídá 

charakteru vyučovaného předmětu (tedy jako stanovila 

dosavadní úprava). 

Neakceptováno – akceptace tohoto návrhu 

by výrazně zmenšila očekávané přínosy 

předkládaného návrhu pro chod škol 
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Odůvodnění: Návrh doplnění sleduje požadavek odbornosti 

výuky. 

ČMOS PŠ zásadní 3) § 9a, odst. 1 

Předložený návrh nelze akceptovat. 

Odůvodnění: 

a) pro aplikaci tohoto nově navrženého ustanovení nejsou 

stanoveny vůbec žádné podmínky. Přitom např. v § 228 

zákoníku práce se stanoví obecná povinnost zaměstnavateli 

provést zaškolení či zaučení zaměstnance, což by mělo být 

specifikováno úpravou předloženou touto novelou. 

b) pro daný případ by měla být stanovena povinnost 

zaměstnavatele určit tzv. „uvádějícího učitele“ podle § 24a; 

c) není stanovena žádná podmínka praxe absolventa VŠ pro 

uznání jeho kvalifikace. Připomínky z běžného života škol 

upozorňují na velká rizika takové právní úpravy. 

d) navrhovaný limit 3 let platí bez jakéhokoliv omezení, 

pokud jde o opakování u stejného zaměstnavatele v dalším 

pracovním vztahu (omezení pouze dle § 39 zákoníku 

práce), či o navázání dalších pracovněprávních vztahů u 

jiných zaměstnavatelů. 

Neakceptováno – akceptace tohoto návrhu 

by výrazně zmenšila očekávané přínosy 

předkládaného návrhu pro chod škol, i 

začínajícímu učiteli v režimu § 9a návrhu 

zákona bude škola poskytovat podporu v jeho 

adaptačním období, půjde-li o první vstup 

dané fyzické osoby do profese učitele. Jedné 

fyzické osobě bude moci podle tohoto návrhu 

ředitel školy uznat předpoklad odborné 

kvalifikace jen na dobu nejvýše 3 let, čemuž 

odpovídá i ustanovení § 39 zákoníku práce; 

opakované sjednání pracovního poměru a 

využití postupu podle § 9a by mohlo být 

posuzováno jako obcházení zákona a jako 

takové by bylo v rozporu s právními předpisy 

ČMOS PŠ zásadní 4) Předložená změna původního návrhu nebyla dostatečně 

posuzována obvyklým způsobem. Takto zásadní změny 

nelze projednávat a schvalovat v jakýchkoliv „zkrácených 

řízeních“. 

Vysvětlení – připomínky, na jejichž základě 

byl materiál upraven, byly uplatněny ve 

standardním legislativním procesu a byly i 

předmětem jednání i na červencovém 

projednání připomínek, byť následně došlo 

k přehodnocení těchto připomínek 

ČMOS PŠ zásadní 5) V předloženém návrhu v příslušných připomínkovaných 

ustanoveních je zcela potlačena didaktická stránka 

vyučovacího procesu. Odborná stránka v navržené právní 

úpravě ovšem také není respektována (obor vzdělání se 

nebere v úvahu). Žádná podmínka vystudovaného oboru 

Vysvětlení – kromě vysvětlení uvedeného u 

obecné připomínky výše doplňujeme, že 

předkládaným návrhem novely zákona 

nedochází k nepřímé novele školského 

zákona a ten i nadále stanoví, že ředitel školy 
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není pro tyto účely stanovena, což v současné situaci 

„rozvolněnosti“ oborů studia na VŠ jakékoliv záruky 

kvality výuky na školách v působnosti školského zákona v 

podstatě eliminuje. 

odpovídá za odbornou a pedagogickou 

úroveň poskytovaného vzdělávání a 

školských služeb 
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