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Č.  Článek Relevance Připomínka a vypořádání Stav vypořádání Souhlas se zpracováním připomínek 

1.  ČMKOS Vyhláška č. 
74/2005 Sb.  

 

zásadní  Nad rámec předloženého návrhu: 

1)§ 10 odst. 4: naplněnost oddělení: 

Vzhledem k zajištění bezpečnosti dětí ČMKOS požaduje snížit 
počet dětí v oddělení na 25. 

Odůvodnění: 

Pokud neodcházejí děti na kroužky nebo jim kroužek odpadne, 
počet dětí do 30 je problematický. Vychovatelka musí v těchto 
případech shánět u vedení školy dalšího pedagogického 
pracovníka, protože nemůže s plným počtem dětí (30) plnit 
připravený denní program (vycházky, sportovní soutěže apod.).  

ŠD je v současné době velmi žádaná a děti opravdu chodí v plném 
počtu. A při zájmové činnosti se děti nemohou chovat stejně jako 
ve školních lavicích. Proto je velmi důležitá bezpečnost! Ne všude 
budou mít v oddělení asistenta! 

Vysvětleno.  

Z vyjádření Odboru pro mládež - 51 je v rámci uvedené problematiky vhodné 
projednání aspektů uplatněných připomínek na společné platformě poradního 
orgánu „Rady pro zájmové vzdělávání“, v rámci které je možné realizovat 
průřezovou debatu k tématům z pohledu všech zúčastněných stran, na něž 
by potenciálně mohlo mít nebo mělo provedení změn relevantní dopad 
(tj. se zástupci ředitelů, pedagogických pracovníků ad.). Uvedenému postupu se 
nebráníme a jsme připraveni témata na program příštího jednání uvedeného 
orgánu zařadit. Relevantní je pak dále též odpovídající zvážení souvisejících 
ekonomických aspektů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem tak není možné 
poskytnout aktuálně v daném termínu k předmětným návrhům zcela definitivní 
závěry. 

Akceptováno. 

2.  ČMKOS Vyhláška č. 
74/2005 Sb.  

 

zásadní § 10 odst. 5: zřízení dalšího oddělení: 

Počet účastníků požaduje ČMKOS snížit na 25.  

Odůvodnění: Vzniká problém, co budou dělat děti, které se 
do družiny nedostanou. Budou zůstávat s klíčem na krku na ulici 
a bude se zvyšovat počet závadových skupin, popřípadě 
kriminalita. Je potřeba děti podchytit k nějaké skupinové zájmové 
činnosti, a ne je nechávat napospas ulici. 

Vysvětleno.  

Viz připomínka č. 1.   

Akceptováno. 

3.  ČMKOS Vyhláška č. 
74/2005 Sb.  

 

zásadní § 10 odst. 8: Úprava provozní doby ředitelem: 

Oprávnění ředitele upravovat provozní dobu družiny ČMKOS 
požaduje přiměřeně omezit. 

Odůvodnění: 

Vychovatelky musí pracovat převážně na zkrácené 
úvazky, a pokud ředitelé budou upravovat provozní dobu podle 
svého (aby co nejvíce ušetřili, tak jako je dosavadní praxe), 
nebudou mít vychovatelky možnost plnit své připravené programy 
vzhledem ke stálému slučování oddělení v průběhu odpoledne a se 
svým "kmenovým" oddělením budou pracovat co nejkratší dobu. 

 

Vysvětleno.  

Viz připomínka č. 1.   

Akceptováno. 

4.  ČMKOS Vyhláška č. 
74/2005 Sb.  

 

zásadní  § 10 odst. 12 a nařízení vlády č. 75/2005 Sb.: 

ČMKOS požaduje zrušit rozpětí přímé pedagogické činnosti 
vychovatelů (28-30 hod.) a stanovení týdenního počtu přímé 
pedagogické činnosti na 28 hod.  

Odůvodnění: 

Obě hodnoty jsou plným úvazkem, a i tak mnoho vychovatelek 
pracuje na zkrácené úvazky. Hranice 30 hodin je mnohde 
zneužívána v neprospěch vychovatelek. Tam, kde bude asistent 
pedagoga, bude v odděleních práce s vysokým počtem dětí (30) 
trochu jednodušší, ale v současné době je v družinách počet 
asistentů minimální, i když v nich přibývá dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Vysvětleno.  

Viz připomínka č. 1.   

Akceptováno. 
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5.  ČMKOS Vyhláška 
č. 14/2005 Sb. 

 

zásadní § 1d) odst. 9 

ČMKOS nesouhlasí s tím, aby byla 1 hodina speciálně pedagogické 
intervence poskytnuta pouze pro dítě se závažnými vadami řeči 
zařazené ve speciální třídě. 

Odůvodnění: 

V mateřských školách jsou například zařazeny děti ve 3. stupni 
integrace s asistentkou, kterým je diagnostikována vývojová 
dysfázie. Učitelky s kurzem logopedické prevence, nebo SZZ 
ze speciální pedagogiky s nimi pracují zdarma na úkor svého 
volného času, spolupracují s klinickou logopedkou, se SPC i se 
zákonnými zástupci. Není správné, aby pro stejnou práci některá 
škola měla vytvořené podmínky a jiná ne. V „rámci systémového 
řešení MŠMT“ se navrhuje měřit všem stejným metrem. 

Vysvětleno.  

Systémové řešení zvyšujícího se počtu dětí s narušenou komunikační schopností 
spočívá právě ve včasné logopedické intervenci, kdy je největší předpoklad 
zařazení dítěte zpět do běžného vzdělávacího proudu. U ostatních postižení 
probíhá intervence ve škole na základě individuálního vzdělávacího plánu, 
v rámci školských poradenských zařízení či klinických pracovišť. 

Upozorňujeme, že učitelka s kurzem logopedické prevence není oprávněna 
vykonávat individuální logopedickou intervenci u dětí s narušenou komunikační 
schopností.  

Původní myšlenkou právní úpravy bylo stanovit standardní rozsah činnosti 
asistenta pedagoga ve speciálních školách/třídách. Speciální režim pro školy 
pro žáky se závažnými vadami řeči byl zvolen na základě požadavků z praxe, 
kdy tyto školy volaly spíše po dalším logopedovi než asistentovi pedagoga.  

Logopedická péče v rámci podpůrného opatření předmětu speciálně pedagogické 
péče bude i nadále v běžných školách umožněna. 

 

Akceptováno. 

6.  Úřad vlády Odůvodnění 
a RIA 

zásadní Odůvodnění a RIA: 

Předkladatel návrh změn zdůvodňuje existencí mnoha poznatků 
o tom, že asistenti pedagoga nejsou vždy zcela odborně 
kvalifikovaní pro výkon své profese, k výraznému nárůstu 
administrativních procesů na straně školy a školských 
poradenských zařízení. Tato tvrzení dle předkladatele vyplynula 
z analýzy společného vzdělávání. Česká školní inspekce rovněž 
identifikovala potřebu zjednodušit administrativní procesy spojené 
s poskytováním podpůrných opatření všech stupňů.   V textu 
odůvodnění ani RIA však přesné zdroje či relevantní data, která by 
tvrzení dokládala, uvedena nejsou. 

Požadujeme do RIA doložit a doplnit konkrétní zjištěná data, 
dopady, potřebnost, na které je v textu odkazováno, avšak 
jejich absence vede pouze k obecným tvrzením. 

Odůvodnění: 

Bod 5 PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ 
DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Předkladatel uvádí, že: „V České republice bylo k 30. 9. 2018 
v systému regionálního školství celkem 112 mateřských škol 
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních 
a celkem 663 tříd mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona a speciálních. Dále bylo v rejstříku škol 
a školských zařízení evidováno celkem 329 základních škol podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona a speciálních a celkem 3 387 tříd 
základních škol podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních. 

Požadujeme vysvětlení rozdílu mezi školou/třídou zřízenou 
podle § 16 odst. 9 školského zákona a školou/třídou speciální, 
která je v textu uváděna. 

 

Akceptováno.  

Analýza společného vzdělávání za období 1. 9. 2016 – 31. 10. 2017: 
http://www.msmt.cz/file/46497/.   
Škola, třída či studijní skupina zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona je 
určena pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo 
sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 
poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným 
postižením více vadami nebo autismem.  

Základní škola speciální je zřízena pro žáky se středně těžkým a těžkým 
mentálním postižení, se souběžným postižením více vadami a s autismem 
(§ 48 školského zákona).   

 

 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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7.  Úřad vlády Změna vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., 
Čl. I, § 1 odst. 9 

 

zásadní Návrh úpravy doplnění odst. 9 v § 1 zvyšuje PHmax ve škole nebo 
třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti se 
závažnými vadami řeči, a to za každé vzdělávané dítě se závažnou 
vadou řeči. Předkladatel v odůvodnění doplnění tohoto ustanovení 
uvádí, že cílem návrhu je zajištění 1 hodiny speciálně-pedagogické 
intervence týdně pro každé dítě s diagnostikovanou závažnou 
vadou řeči. 

Ačkoliv snahu posílení logopedické péče pro děti se závažnými 
vadami řeči hodnotíme pozitivně, navrhované řešení nezajišťuje 
přístup k  logopedické péči všem dětem se závažnou vadou řeči. 
Školy a třídy zřízené pro děti s tímto druhem znevýhodnění 
disponují speciálními pedagogy, kteří se specializují na logopedii 
a dostupnost logopedické podpory je zajištěna v rámci standardní 
péče a je zakotvena ve školním vzdělávacím programu dané školy. 
Z předloženého materiálu není zároveň zřejmá potřebnost, 
resp. o kolik škol či tříd se v rámci České republiky jedná. 

Vzhledem k tomu, že je návrhem vyloučena podpora dětí se 
závažnou vadou řeči, které se vzdělávají ve třídách či školách 
zřízených pro jiný druh znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, považujeme ustanovení v navrhovaném znění 
za diskriminační, a tudíž nepřijatelné. Požadujeme, aby prostředky 
na logopedickou péči byly zajištěny pro všechny děti se závažnou 
vadou řeči bez ohledu na to, v jaké škole či třídě se vzdělávají. 

Navrhujeme upravit §1d odst. 9 na: „(9) Za každé dítě 
se závažnou vadou řeči vzdělávající se ve škole nebo třídě 
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se zvýší celková 
výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu. 

 

Vysvětleno.  

Aktuální stav péče o děti s narušenou komunikační schopností spočívá 
v logopedické prevenci v mateřské škole, podpůrném opatření předmětu speciálně 
pedagogické péče, návštěvy dítěte ve školském poradenském zařízení 
či klinickém pracoviště dle volby zákonného zástupce.  

V současné době probíhá jednání meziresortní pracovní skupiny v oblasti 
nastavení spolupráce klinických a školských logopedů. Aktuálně je zpracována 
úprava zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s návrhem ukotvení legislativní 
pozice školského logopeda. Po schválení zákona chce MŠMT akreditovat 
specializační studium na katedry speciální pedagogiky (namísto AŠLO).   

Dle statistických dat je počet dětí s vadami řeči, jež jsou vzdělávání ve třídách 
a školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona celkem 4 186 dětí 
(třídy: 3 133 dětí, školy: 1 053). Ve školských poradenských zařízeních je 
cca 300 logopedů, kteří mají odbornou způsobilost k provádění logopedické 
diagnostiky. 

 

Akceptováno.  

8.  Úřad vlády Změna vyhlášky 
č. 14/2005 Sb. 

Čl. I, 
§ 1 odst. 10 

 

zásadní Předkladatel v předmětném ustanovení § 1 upravuje způsob 
financování přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle 
učitele asistentem pedagoga ze státního rozpočtu ve školách 
a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, 
s výjimkou tříd nebo škol zřízených pro děti se závažnými vadami 
řeči.  

V Odůvodnění tohoto návrhu není vysvětlen důvod a zároveň chybí 
návrh toho, jaký způsob financování přímé pedagogické činnosti 
asistentů pedagoga v těchto školách či třídách bude využit. 
Připomínáme, že školský zákon ve svém § 16 garantuje podporu 
dětem, žáků a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami 
hrazenou z prostředků státního rozpočtu na základě míry potřeby 
podpory, která umožní uplatnění nebo užívání jejich práv 
na rovnoprávném základě. Prováděcím předpisem nelze omezit 
přístup k podpoře garantované zákonem. 

Požadujeme doplnit, jakým způsobem bude zajištěno 
financování asistentů pedagoga ve školách a třídách zřízených 
pro děti se závažnými vadami řeči. 

Vysvětleno.  

MŠMT na základě dat předpokládalo, že třídy/školy zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona pro děti/žáky s narušenou komunikační schopností upřednostní 
logopedickou intervenci speciálního pedagoga.  

Původní myšlenkou právní úpravy bylo stanovit standardní rozsah činnosti 
asistenta pedagoga ve speciálních školách/třídách. Speciální režim pro školy pro 
žáky se závažnými vadami řeči byl zvolen na základě požadavků z praxe, kdy tyto 
školy volaly spíše po dalším logopedovi než asistentovi pedagoga.  

Logopedická péče v rámci podpůrného opatření předmětu speciálně pedagogické 
péče bude i nadále v běžných školách umožněna. 

Ohledně souladu navrhované úpravy se zákonem je třeba poukázat na § 19 
školského zákona, který v písm. h) zmocňuje MŠMT ke stanovení podmínek 
pro využití asistenta pedagoga a pravidel jeho činnosti.  

Financování asistenta pedagoga ve třídách zřízených pro děti se závažnými 
vadami řeči bude předmětem jednání vypořádací porady k návrhu novely 
vyhlášky č. 14/2005 Sb. dne 21. 5. 2019.  

Je nutno však připomenout, že z ekonomického i odborného pohledu nelze 
připustit souběžně dvojí financování personální podpory.  

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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9.  Úřad vlády Změna vyhlášky 
č. 74/2005 Sb. 

Čl. II, § 10 odst. 
10 

 

zásadní Předkladatel navrhuje úpravu maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti zabezpečované vedle vychovatele asistentem 
pedagoga financovaný ze státního rozpočtu. Návrh omezuje 
zajištění pedagogické asistence žákům, kteří ji v zařízeních 
zájmového vzdělávání nezbytně potřebují, pouze v rozsahu 2 hodin 
denně. Tato úprava zásadně omezí možnost jejich účasti 
na zájmovém vzdělávání Zavedení tohoto omezení je v rozporu 
s principem zajištění rovného přístupu ke vzdělávání definovaném 
v § 16 školského zákona, viz bod výše. Rozsah a míru podpory 
určuje povaha a závažnost speciálních vzdělávacích potřeb žáků. 

Požadujeme upravit návrh financování ze státního rozpočtu 
tak, aby byla garantována možnost většího časového rozsahu 
působení asistentů pedagoga v zařízeních zřízených podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona, vyžaduje-li to povaha 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka.  

 

Akceptováno.  

K 31. 10. 2018 bylo vykázáno 819 oddělení školních družin (dále ŠD) zřízených 
pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

ŠD vykázaly 179,8 přepočtených úvazků asistenta pedagoga v odděleních 
zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, což se 
rovná 0, 2195 přepočteného úvazku na jedno oddělení.  

MŠMT v návrhu reflektovalo aktuální stav, přesto na základě obdržených věcných 
připomínek přistoupí k navýšení maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga v odděleních školní družiny zřízených 
pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona na 15 hodin.  

 

Akceptováno.  

10.  Úřad vlády Změna vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. 

Čl. III 

 

zásadní Přesto, že souhlasíme se snahou eliminace nedůvodného dvojího 
financování podpůrných opatření, je však třeba sledovat nejlepší 
zájem dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
a nalézt takový způsob financování, který bude flexibilně reagovat 
na potřeby žáků vzdělávaných ve školách a třídách zřizovaných 
podle § 16 odst. 9 školského zákona. 

Úprava způsobu financování personální podpory podpůrných 
opatření ve speciálním školství by mělo být realizováno 
na úrovni školského zákona, nikoliv prováděcích předpisů, 
jelikož § 16 odst. 1 školského zákona garantuje nárok 
na podpůrná opatření dětem, žákům a studentům se 
speciálními vzdělávacími potřeba bez rozdílu toho, v jaké škole 
nebo školském zařízení se vzdělávají. 

Neakceptováno.  

Ohledně souladu navrhované úpravy se zákonem je třeba poukázat na § 19 
školského zákona, který v písm. h) zmocňuje MŠMT ke stanovení podmínek 
pro využití asistenta pedagoga a pravidel jeho činnosti. 

Akceptováno.  

11.  Ministerstv
o 

spravedlno
sti 

ZZ RIA doporučující Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že v souladu s platnými 
Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA) 
u předkládaných návrhů novel vyhlášek nebyly identifikovány 
nové a rozsáhlé dopady a předkladatel mohl požádat předsedu 
Legislativní rady vlády o udělení výjimky ze zpracování RIA. 
Předkládaná ZZ RIA nenaplňuje v zásadních bodech požadavky 
OZ RIA a její zpracování je tak ryze formální.  

1) K části 1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Z informací uvedených v ZZ RIA vyplývají další dotčené subjekty 
(děti, žáci a studenti – se zdravotním znevýhodněním, atd.), které 
zde nejsou uvedeny. Doporučujeme rozšířit seznam dotčených 
subjektů v souladu s informacemi uvedenými v ZZ RIA. 

2) K části 2. Návrh variant řešení 

Ke všem uvedeným problémům a otázkám je vždy představena 
pouze „nulová varianta“ a „varianta 1“ (návrh řešení). Návrh řešení 
poukazuje na vhodnost navrhované varianty 1 – úpravy vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., vyhlášky č. 27/2016 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 Sb.  

Varianty řešení by měly být v souladu s požadavky obsaženými 
v  OZ RIA koncipovány jako varianty věcného, popř. i právního 
řešení. Doporučujeme proto doplnit další varianty věcného řešení, 

Akceptováno.  

 

Akceptováno.  
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popř. alespoň rozvést, které další varianty (jak uvádí předkladatel 
na s. 3 ZZ RIA) byly při konzultacích se sociálními partnery 
a zainteresovanými subjekty zvažovány a diskutovány a proč se 
od nich upustilo. 

3) K části 3. Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 
variant 

Náklady a přínosy navrhované varianty řešení jsou rámcově 
uvedeny, ale finanční náklady/přínosy nejsou blíže kvantifikovány. 

4) K části 4. Stanovení pořadí variant a výběr 
nejvhodnějšího řešení 

Vzhledem k absenci dalších variant věcného řešení (pouze nulová 
varianta a navrhované řešení) nedochází v souladu s požadavky OZ 
RIA ke stěžejní části RIA, a to porovnání variant a vyhodnocení 
nejvhodnější varianty řešení identifikovaného problému - pouze je 
konstatováno, že k dosažení definovaných cílů vede jediné 
prezentované řešení. 

5) 7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace jsou povinnou součástí RIA. Žádáme o doplnění 
souhrnného vyhodnocení průběhu a výsledku konzultací se 
sociálními partnery a zainteresovanými subjekty a také uvedení 
postojů dotčených konzultovaných subjektů k navrhovaným 
změnám.  

12.  ÚV ČR, 
Odbor 

kompatibili
ty 

K části třetí, 
čl. III bodu 1, 

příloze č. 1 
vyhlášky 

č.27/2016 Sb., 
bod 1.7.  
přehled 

podpůrných 
opatření 

 

 Novela vyhlášky mění rozsah podpůrných opatření realizovaných 
ve škole, třídě, oddělení či studijní skupině zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona negativním výčtem. Nově 
by v případě žáků se speciálními potřebami (podle § 16 odst. 9 
školského zákona) neměla být poskytována podpůrná opatření 
pedagogické intervence a dále ta, která většinově odpovídají písm. 
d) a g) stávajícího znění bodu 1.7 přílohy vyhlášky. Tj. např. použití 
kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic či využití asistenta 
pedagoga. Platné znění bodu 1.7 vyhlášky je naproti tomu 
vymezeno taxativně. Na základě platné právní úpravy je tedy 
možné poskytovat pouze ta podpůrná opatření, která jsou uvedena 
v tomto bodě. Přestože na první pohled dochází k rozšíření rozsahu 
poskytování podpůrných opatření, z výčtu vypadla ta, která jsou 
z určité části uvedená v písm. d) a g) současného znění přílohy 
vyhlášky. Jsme názoru, že podpora ve formě využití asistenta 
pedagoga, využití speciální učební pomůcky či v případě použití 
kompenzačních pomůcek je pro žáky se speciálními potřebami 
rovněž stěžejní. V odůvodnění k tomuto bodu je uvedeno, 
že novela vyhlášky je navrhována z důvodu změny financování 
škol a tříd zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona účinné 
od 1.1 2020 a dále proto, aby v případě poskytování podpůrných 
opatření nedocházelo k dvojímu financování. Vzhledem 
ke skutečnosti, že je s Českou republikou vedeno řízení o porušení 
smlouvy č. 2014/2174, které se týká inkluze, žádáme odůvodnění 
k tomuto bodu doplnit a blíže rozvést, zda a případně nakolik 
mohou navrhované změny ovlivnit probíhající řízení o porušení 
smlouvy, neboť ze zamýšlené novely se může jevit, že standard 
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami může být snížen. 

  

Neakceptováno.  

Je pravdou, že právní úprava se dotýká v jisté míře možnosti poskytovat podpůrná 
opatření, limitace ve srovnání se stávající právní úpravou se týkají pouze případu 
tzv. speciálních škol a tříd.  

V případu, který připomínkové místo zmiňuje, jde zejména o diskriminaci 
romských žáků při přístupu ke vzdělávání tím, že jsou nadreprezentováni mimo 
hlavní vzdělávací proud. Je podle našeho názoru tedy zřejmé, že se navrhovaná 
právní úprava nedotýká postavení České republiky v rámci uvedeného řízení 
o porušení smlouvy, ať už negativně, nebo pozitivně, jelikož vůbec necílí 
na postavení romských žáků. 

Akceptováno.  
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Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU, s ohledem na řízení o porušení 
smlouvy č. 2014/2174, které se týká oblasti inkluze, však 
považujeme za nutné doplnit odůvodnění návrhu.          

13.  Jihočeský 
kraj 

Vyhláška č. 
14/2005 Sb., 

§ 1d odst. 9 

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

• proč se navýšení týká jen žáků se závažnými vadami řeči? 
Samozřejmě chápeme, že v mateřské škole je toto primární 
oblast, v rámci které lze zaznamenat v případě působení 
odborníka velký pokrok. Přesto lze očekávat dotazy, proč 
zvýhodnění PHmaxu nenáleží i dětem s jinými druhy 
zdravotního znevýhodnění či postižení. 

• bude toto zvýšení dle odstavce 9 realizováno i v případě, 
že MŠ bude mít výjimku z nejnižšího počtu dětí na třídu 
dle odstavce 4? 

Neakceptováno.  

Dle statistických dat je počet dětí s vadami řeči, jež jsou vzdělávání ve třídách 
a školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona celkem 4 186 dětí (třídy: 
3 133 dětí, školy: 1 053).   

Aktuální stav péče o děti s narušenou komunikační schopností spočívá 
v logopedické prevenci v mateřské škole, podpůrném opatření předmětu speciálně 
pedagogické péče, návštěvy dítěte ve školském poradenském zařízení 
či klinickém pracoviště dle volby zákonného zástupce.  

Toto zvýšení dle odst. 9 bude realizováno i v případě, že MŠ bude mít výjimku 
z nejnižšího počtu dětí na třídu dle odst. 4.    

Akceptováno. 

14.  Jihočeský 
kraj 

Vyhláška 
č. 74/2005 Sb. 
§ 10 odst. 12 

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

• max. týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti je 10 
h – pokud budeme brát žáky na prvním stupni ZŠ, kteří 
mají výuku 4 hodiny a končí kolem 12.00, jsou ve školní 
družině do 16.00. Pokud žák potřebuje stálou péči AP, 
jedná se o 20 hodin za týden, a to v tomto součtu hodin není 
započítaný provoz ranní družiny.  

• Od čeho byla odvozována tato navržená přímá 
pedagogická činnost u AP v družině? Nelze tento limit 
zvýšit? 

 

Akceptováno.  

K 31. 10. 2018 bylo vykázáno 819 oddělení školních družin (dále ŠD) zřízených 
pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

ŠD vykázaly 179,8 přepočtených úvazků asistenta pedagoga v odděleních 
zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, což se 
rovná 0, 2195 přepočteného úvazku na jedno oddělení.   

MŠMT v návrhu reflektovalo aktuální stav, přesto na základě obdržených věcných 
připomínek přistoupí k navýšení maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga v odděleních školní družiny zřízených 
pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona na 15 hodin.  

 

 

Akceptováno. 

15.  Jihočeský Vyhláška 
č. 27/2016 Sb. 

Příloha č. 1 

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

• proč žáci se SVP nemohou mít v rámci vzdělávání ve třídě 
zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ, PO - intervence, nebo speciálně 
pedagogickou péči?  

 

1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v oboru 
vzdělání základní škola, základní škola speciální, praktická škola 
jednoletá a praktická škola dvouletá a v oddělení školní družiny 
tvořeného pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona nelze 
dále poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta 
pedagoga. 

Akceptováno.  

U dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, jež jsou 
vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona je předmět speciálně pedagogické péče realizován 
jako vyučovací předmět v disponibilních hodinách daných učebním plánem 
příslušného rámcového vzdělávacího programu. V tomto případě se předmět 
speciálně pedagogické péče započítává do maximálního počtu povinných 
vyučovacích hodin stanovených příslušným rámcovým vzdělávacím programem. 
Jedná se o aktuální stav, který návrhem MŠMT nemění.   

 

Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení PHmax 
– průměrný počet žáků ve 

třídě 

Základní škola zřízena podle § 16 
odst. 9 školského zákona 

Méně 
než 6 6 – 10 více 

než 10 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)



VI. Vyhodnocení připomínkového řízení 
 

7 
 

• v rámci připravované novely je preference 2 učitelů a 1 AP, 
jak to bude s PHmaxem, vejdou se? Bude druhý pedagog 
jako PO? Je s tímto počítáno v rámci nového způsobu 
financování? 

Jak se práce v případě škol a tříd dle § 16 odst. 9 zákona 
zjednoduší pro ŠPZ (PPP, SPC) administrativně v souladu 
s důvodovou zprávou k novele vyhlášky? Nelze to z textu 
rozklíčovat. 

79-01-C/01 Základní škola (1. 
stupeň) 20 27 32 

79-01-C/01 Základní škola (2. 
stupeň) 26 36 45 

 

Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení PHmax 
– průměrný počet žáků ve 

třídě 

 Méně 
než 6 6 – 10 více 

než 10 

79-01-B/01 
Základní škola 
speciální (I. díl, 1. 
stupeň  

29 41 48 

79-01-B/01 
Základní škola 
speciální (I. díl, 2. 
stupeň) 

36 52 60 

79-01-B/01 Základní škola 
speciální (II. díl) 32 46 53 

 

Dle přiložené tabulky je vidět, že PHmax je stanoven více než učební plán daného 
stupně či ročníku, proto bude možné pro žáky těchto tříd a škol platit skupinovou 
intervenci. Hodiny navíc mohou být využity např. na dělení hodin či předmět 
speciálně pedagogické péče.   

Pro školská poradenská zařízení se práce zjednoduší v rámci opakovaných 
rediagnostik při doporučení asistenta pedagoga s NFN na školu/třídu 
na konkrétního žáka. Sníží se počet návštěv a tím i počet vydaných doporučení. 
Školám se sníží administrativní zátěž ve smyslu vyplňování výkazů R-44 
či sledování termínů platnosti podpůrných opatření.  

16.  Jihomoravs
ký kraj  

Vyhláška 
č. 27/2016 Sb. 

Příloha č. 1 

zásadní „1.7. Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle 
§ 16 odst. 9 zákona nelze poskytovat podpůrná opatření 
pedagogické intervence, předmětu speciálně pedagogické péče, 
využití speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo 
kompenzační pomůcky, vyjma případu, kdy je tato učebnice 
či pomůcka určena pro žáka s jiným druhem znevýhodnění, než pro 
které je škola, třída, oddělení nebo studijní skupina zřízena.“. 
 „1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v oboru 
vzdělání základní škola, základní škola speciální, praktická škola 
jednoletá a praktická škola dvouletá a v oddělení školní družiny 
tvořeného pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona nelze 
dále poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta 
pedagoga.“.  
 

Důvod změny právní úpravy je nám zřejmý a nemáme vůči němu 
výhrady. Jako problematické však spatřujeme působení „dalšího 
pedagoga“ a „asistenta pedagoga“ ve školách a třídách zřízených 
podle § 16 odst. 9 školského zákona a odděleních školní družiny 
zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského 
zákona, když školský zákon upravuje jejich působení výhradně 
jako podpůrná opatření pro jejichž uplatnění současně vyžaduje 
doporučením školského poradenského zařízení. Podle našeho 

Neakceptováno.  

Jsme toho názoru, že školský zákon stanovuje činnost asistenta pedagoga jako 
jednu z možností, kterými lze naplňovat podpůrná opatření. Z textace nicméně 
neplyne, že jakákoliv činnost asistenta pedagoga musí být vykonávána pouze 
v režimu podpůrných opatření. Tomu nesvědčí nejenom textace zákona, 
ale ani dosavadní praxe, kdy ve školách a školských zařízeních působili a působí 
asistenti pedagoga, jejich činnost je hrazena z prostředků mimo státní rozpočet. 
Činnost těchto asistentů pedagoga tedy v zásadě nespadá do režimu podpůrných 
opatření, která jsou standardně financována ze státního rozpočtu. 

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 
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názoru žádný aktuální obecně závazný právní předpis nedefinuje 
působení „dalšího pedagoga“ a „asistenta pedagoga“ ve školách 
a třídách zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona 
a odděleních školní družiny zřízených pouze pro účastníky 
uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona jinak, než jako podpůrné 
opaření. Vzniká problém, jakou právní úpravou odůvodnit jejich 
působení zde.  
Domníváme se, že tento nedostatek by měl být odstraněn změnou 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění vyhlášky 
č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 
Sb. a případně i úpravou školského zákona, která by pravidla účasti 
dalšího pedagoga a asistenta pedagoga ve školách a třídách 
zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona a odděleních školní 
družiny zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 
školského zákona výslovně upravila. 

 

17.  Jihomoravs
ký kraj  

Vyhláška 
č. 27/2016 Sb.Př
íloha č. 1, bod 

1. 7 

zásadní Domníváme se, že je žádoucí, aby i v případě podpůrného opatření 
předmětu speciálně pedagogické péče, kdy je tento určen pro žáka 
s jiným druhem znevýhodnění, než pro které je škola, třída, 
oddělení nebo studijní skupina zřízena, byla zachována možnost 
jeho poskytování stejně, jako v případě učebnice či pomůcky. 

Závěr: Navrhujeme zohlednit naše zásadní připomínky k návrh 
nařízení vlády. 

Vysvětleno.  

U dětí, žáků a studentů (dále „žáci“) se speciálními vzdělávacími potřebami, jež 
jsou vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona je předmět speciálně pedagogické péče (dále PSPP) 
realizován jako vyučovací předmět v disponibilních hodinách daných učebním 
plánem příslušného rámcového vzdělávacího programu. V tomto případě se PSPP 
započítává do maximálního počtu povinných vyučovacích hodin stanovených 
příslušným rámcovým vzdělávacím programem.   

PSPP může být rovněž součástí individuálního vzdělávacího plánu žáka.  

MŠMT tímto návrhem zachovává současný stav. PSPP není ve školách, třídách 
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona financován jako podpůrné opatření.  

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

18.  Moravskosl
ezský kraj 

Ke změně 
vyhlášky 

č. 14/2005 Sb. §
 1d odst. 10 

 

zásadní Navrhujeme doplnit znění věty třetí takto: „Je-li doba provozu 
kratší, než je uvedeno ve větě první, maximální týdenní počet hodin 
přímé pedagogické činnosti se poměrně sníží, je-li doba provozu 
delší, maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti 
se poměrně zvýší.“ 

Odůvodnění:  

Stanovených 36 hodin přímé pedagogické činnosti asistenta 
pedagoga týdně je určeno pro pracoviště s průměrnou délkou 
provozu MŠ 8 a více hodin. V případě kratší délky provozu dochází 
k poměrnému snížení počtu hodin asistenta pedagoga, ale delší 
doba provozu MŠ není naopak vůbec zohledňována. V rámci 
zachování spravedlivého principu navrhujeme text upravit. 
Zároveň podotýkáme, že stanovených 36 hodin přímé pedagogické 
činnosti asistenta pedagoga týdně ani na 8 hodin provozu 
nepokrývá celou délku chodu MŠ. 

Vysvětleno.  

Průměrná doba provozu pracoviště mateřské školy speciální je 9 hodin. 
Třídy mateřské školy lze v okrajových částech dne spojovat. Není nutné 
navyšovat týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. 
U tříd mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona MŠMT 
zvyšuje (oproti běžným třídám MŠ) dobu překryvu učitelek ve třídě o 1 hodinu 
denně, tzn. celkem 3,5 hodiny.  

 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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19.  Moravskosl
ezský kraj 

Ke změně 
vyhlášky 

č. 14/2005 Sb.  
§ 1d odst. 9 

 

doporučující Doporučujeme stanovit pravidla pro určení třídy pro děti 
se závažnými vadami řeči. 

Odůvodnění:  

Ve statistickém výkonovém výkazu S 1-01 o mateřské škole je sice 
v oddíle 3 v řádku 0304b doplněno požadované vyznačení tříd 
pro děti se závažnými vadami řeči, vzhledem k § 19 odst. 4 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů, který zní „Ve třídě mateřské nebo střední školy, oddělení 
konzervatoře nebo studijní skupině vyšší odborné školy se mohou 
žáci s různými znevýhodněními uvedenými v § 16 odst. 9 zákona 
vzdělávat bez omezení ...“ bude potřeba upřesnit, o jakou třídu se 
jedná např. v případě, že bude složena ze 4 dětí se závažnými 
vadami řeči a 4 dětí s autismem. Vysvětlivky k vyplňování výkazů 
na stránkách MŠMT v tomto případě zatím zveřejněné nejsou. 

Vysvětleno.  

Jako třída pro děti s vadami řeči bude vnímána ta, v níž tvoří tyto děti většinu. 
Po schválení navrhovaných legislativních změn budou MŠMT pořádány 
metodické semináře pro ředitele speciálních škol.  

Akceptováno.  

20.  Moravskosl
ezský kraj 

Ke změně 
vyhlášky 

č. 27/2016 Sb.př
íloze č. 1 bod 

1.8. 

 

doporučující Navrhujeme vedle výčtu oborů vzdělání a školní družiny doplnit 
také mateřskou školu.  

Odůvodnění:  

Považujeme za přesnější, bude-li v seznamu škol a tříd zřízených 
podle § 16 odst. 9 školského zákona, u kterých nelze využít 
podpůrného opatření asistenta pedagoga, uvedena rovněž mateřská 
škola. 

Akceptováno.  Akceptováno.  

21.  Moravskosl
ezský kraj 

obecně 
k materiálu 

doporučující Upozorňujeme, že v předloženém návrhu na změny vyhlášek není 
řešena systémová změna v případě asistentů pedagoga ve třídách 
přípravného stupně základní školy speciální. Domníváme se, 
že v souladu s připravovanými změnami by mělo dojít rovněž 
k doplnění vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Akceptováno.  

Otázka asistenta pedagoga ve třídách přípravného stupně základní školy speciální 
byla doplněna do vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky.  

Akceptováno.  

22.  Moravskosl
ezský kraj 

Obecně 
k materiálu 

doporučující Kraj dále zaznamenal níže uvedený problém, na který upozorňují 
obce. 

Jedná se o odlišný přístup k dětem se závažnými vadami řeči. Tyto 
děti patří do skupiny dětí se zdravotním postižením a není možné 
usuzovat, že jejich vzdělávací potřeby jsou jiné než u dětí 
s ostatními druhy postižení, kterým bude umožněno v případě 
potřeby dosáhnout na personální podporu v podobě asistenta 
pedagoga. Zvláště pak, když symptomy vývojové dysfázie 
se značně překrývají se symptomy PAS a v předškolním věku 
je velmi těžké při diferenciální diagnostice jedno postižení 
od druhého rozpoznat. Velmi často se setkávají s tím, že se 
v diagnóze odborníci (klinický psycholog, neurolog, psychiatr) 
u stejného dítěte neshodnou. Tyto děti mívají velmi často také 
obtíže v socializaci, trpí značnými výkyvy nálad, negativismem, 
neochotou spolupracovat, vzdorovitostí a nejsou neobvyklé také 
silné afekty a agresivita vůči vrstevníkům i dospělým. V těchto 
případech se bez možnosti podpory ze strany asistenta pedagoga 

Vysvětleno.  

Pokud se jedná o děti, jejichž dominantním postižením jsou symptomy PAS, které 
v sobě zahrnují i narušenou komunikační schopnost (dále NKS), jedná se o děti 
se souběžným postižením více vadami a přístup speciálního pedagoga je odlišný 
od přístupu k dětem s vadami řeči.  

I když mateřská škola nemá povinnost striktního dodržování jednodruhovosti tříd 
vždy je vhodnější třídy pro děti s NKS strukturovat pouze na toto postižení.  

Individuální intervence musí být učitelkami realizována mimo společné prostory 
ke vzdělávání, a proto je nutné navýšit financování dalšího odborníka. Nelze však 
aplikovat zdvojené financování personální podpory.   

Financování asistenta pedagoga ve třídách zřízených pro děti se závažnými 
vadami řeči bude předmětem jednání vypořádací porady k návrhu novely 
vyhlášky č. 14/2005 Sb. dne 21. 5. 2019.  

 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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stává vzdělávací proces u ostatních dětí nerealizovatelný a pedagog 
více méně „zajišťuje přežití“ všech zúčastněných. Odborníci 
ze SPC by měli být těmi, kteří v konkrétních případech posoudí 
potřebnost personální podpory v podobě asistenta pedagoga pro 
danou třídu. Jeví se jako nevhodné paušálně odebrat těmto dětem 
možnost této podpory. 

Vyhláška počítá s navýšením PHmax o hodinu za každé dítě se 
závažnou vadou řeči pro účely speciálně pedagogické intervence 
ze strany logopeda. Toto je vhodné pro třídy, jejichž pedagogové 
mají bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika. Naopak 
pro třídy, v nichž pracují učitelky s magisterským vzděláním 
v oboru speciální pedagogika – logopedie, surdopedie je toto 
kontraproduktivní. Zde by měla být dána škole možnost volby, 
zda za poskytnuté finance využije služeb logopeda (další osoby 
vstupující do edukačního procesu na cca 10 hodin týdně – otázkou 
ještě bude, zda takovouto osobu škola vůbec sežene) nebo zvolí 
stabilního asistenta pedagoga, jehož přítomnost vytvoří prostor 
pro to, aby logopedickou intervenci realizovala přímo třídní 
učitelka. 

23.  Olomoucký 
kraj 

Vyhláška 
č. 14/2005 Sb. 

§ 1d odst. 9 

doporučující Pro dodržení terminologie navrhujeme nahradit pojem „žáky“ 
pojmem „děti“.  

Akceptováno.  Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

24.  Olomoucký 
kraj 

Vyhláška 
č. 14/2005 Sb. 
§ 1d odst. 10 

zásadní  Předpokládáme, že termínem „financovaný ze státního rozpočtu“ 
je myšleno financování ve smyslu PHmax. Z ustanovení není zcela 
zřejmé, jakým způsobem bude financována potřeba asistenta 
pedagoga v přípravné třídě, která je zřízena při škole zřízené 
dle § 16 odst. 9 školského zákona? Pod pojmem třída školy zřízené 
podle § 16 odst. 9 (školského zákona) je míněna i přípravná třída 
školy zřízené podle § 16 odst. 9 (školského zákona)? 

Vysvětleno.  

Přípravné třídy jsou zřizovány jak při školách běžných, tak při školách 
§ 16 odst. 9 školského zákona. V těchto třídách je poskytováno předškolní 
vzdělávání a primárně nejsou zřizovány pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského 
zákona. Případná potřeba asistenta pedagoga v běžné třídě bude řešena 
prostřednictvím podpůrných opatření, tzn. i ve třídách přípravných.   

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

25.  Olomoucký 
kraj  

Vyhláška 
č. 74/2005 Sb. 
§ 10 odst. 12 

zásadní  V souladu s požadavky praxe doporučujeme navýšení hodnot 
Phmax z 10 hodin na 15 hodin týdně, a to z důvodu potřeby delší 
přítomnosti asistenta pedagoga v družině.  

Akceptováno.  

K 31. 10. 2018 bylo vykázáno 819 oddělení školních družin (dále ŠD) zřízených 
pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

ŠD vykázaly 179,8 přepočtených úvazků asistenta pedagoga v odděleních 
zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, 
což se rovná 0, 2195 přepočteného úvazku na jedno oddělení.   

MŠMT v návrhu reflektovalo aktuální stav, přesto na základě obdržených věcných 
připomínek přistoupí k navýšení maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga v odděleních školní družiny zřízených 
pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona na 15 hodin.  

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

26.  Olomoucký 
kraj  

Vyhláška 
č. 27/2016 Sb. 

bod 1. 7 

Zásadní Kompenzační pomůcky by dle našeho názoru a ohlasů z praxe měly 
být financovány z podpůrných opatření. Jedná se o finančně 
náročnou a většinou jednorázovou položku, která je určená 
pro konkrétního žáka. Školy chápou, že speciální učebnice, 
speciální učební pomůcky by měly být zajištěny z ostatních 
neinvestičních výdajů, ale na kompenzační pomůcky pro žáky 
nejsou dostatečné finanční prostředky.  

V případě, že žák s jiným druhem znevýhodnění, než pro které je 
škola, třída, oddělení nebo studijní skupina zřízena, může mít jako 
podpůrné opatření poskytnuty učebnice či pomůcku, 
je bezpodmínečné, aby měl zachovánu možnost poskytnutí 

Vysvětleno.  

U dětí, žáků a studentů (dále „žáci“) se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jež jsou vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona je předmět speciálně pedagogické péče realizován 
jako vyučovací předmět v disponibilních hodinách daných rámcovým učebním 
plánem příslušného rámcového vzdělávacího programu. V tomto případě se 
předmět speciálně pedagogické péče započítává do maximálního počtu povinných 
vyučovacích hodin stanovených příslušným rámcovým vzdělávacím programem.   

Předmět speciálně pedagogické péče může být rovněž součástí individuálního 
vzdělávacího plánu žáka. MŠMT reflektuje v návrhu aktuální stav.  

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 
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podpůrného opatření pedagogické intervence a předmětu speciálně 
pedagogické intervence. Jako příklad lze uvést předmět speciálně 
pedagogické péče – znakový jazyk pro žáka se sluchovým 
postižením vzdělávaném ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského 
zákona, která není určená pro žáky se sluchovým postižením.  

V oblasti ostatních neinvestičních výdajů pro školy a třídy zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona byl rozpočet RgŠ pro rok 2019 navýšen 
o 100 mil. Kč. Do republikových normativů (dále „RN“) 2019 je tedy promítnuta 
poměrná část tohoto zvýšení ve výši cca 87 mil. Kč připadající na tyto školy 
a třídy, jejichž zřizovatelem je kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, 
a to v poměru počtu dětí a žáků v jednotlivých věkových kategoriích. 

Celkové zvýšení RN 2019 oproti RN 2018 je o 12,8 až 14,7 %. ONIV je u věkové 
kategorie 3 – 5 let vyšší o 8,4 %, u věkové kategorie 6  - 14 let vyšší o 5,5 %, 
u věkové kategorie 15 – 21 let vyšší o 4,7 %. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-
normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3 

O nákupu pomůcek v nízké cenové relaci rozhodne ředitel školy, není důvod 
zatěžovat pracovníky školy dalším výkaznictvím. MŠMT tento způsob 
financování umožňuje zvýšením ONIV na všech stupních a typech škol. U škol 
a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona bude ONIV na žáka navýšen 
oproti běžným školám a třídám.  

Finančně náročnější kompenzační pomůcka má investiční charakter a musí 
ji zajistit zřizovatel.  

27.  Olomoucký 
kraj  

Vyhláška 
č. 27/2016 Sb 

bod 1. 8 

Zásadní Ve výčtu zcela chybí mateřská škola. Mohlo by tak dojít 
k nežádoucímu dvojímu financování, když za současné situace není 
jednoznačné, jakým způsobem budou financováni asistenti 
pedagoga v mateřských školách, případně třídách mateřských škol 
zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona – zda z podpůrných 
opatření nebo z přímých nákladů stanovených na základě PHmaxu. 
Dále máme za to, že za současné podoby záměru nemusí být vždy 
vyřešeny veškeré případy, kdy doporučení bude vydáno ještě před 
účinností novelizace, dáváme na zvážení, zda přechodná 
ustanovení ještě více nezpřesnit.  

Ad) mateřská škola – Akceptováno.  

Ad) přechodné ustanovení – Neakceptováno – právní úprava nepočítá se žádným 
přechodným obdobím a vybraná podpůrná opatření se dnem 1. ledna 2020 
ve vybraných speciálních školách nebo třídách přestanou poskytovat. Tato 
skutečnost je vykompenzována možností, aby v těchto třídách standardně působil 
asistent pedagoga mimo režimu podpůrných opatření. 

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

28.  Pardubický 
kraj 

Vyhláška 
č. 27/2016 Sb.  

příloha č. 1, 
odd. 1, bod 1.7 

zásadní 1. Znění návrhu vyhlášky – příloha č. 1, odd. 1, bod 1.7: 

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

Připomínka: 

Žáci vzdělávání v základní škole/třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona jsou v souladu s uvedeným právním předpisem 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých 
vzdělávacích možností a uplatnění svých práv na rovnoprávném 
základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. 
„Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají 
právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou 
a školským zařízením.“ (§ 16 odst. 1 věta 3. školského zákona) 

V tomto kontextu jsou podpůrná opatření spočívající 
např. v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic 
a speciálních učebních pomůcek, (využití asistenta pedagoga 
určena jak žákům vzdělávajících se inkluzivně ve školách běžného 

Vysvětleno.  

U dětí, žáků a studentů (dále „žáci“) se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jež jsou vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona je předmět speciálně pedagogické péče realizován 
jako vyučovací předmět v disponibilních hodinách daných učebním plánem 
příslušného rámcového vzdělávacího programu. V tomto případě se předmět 
speciálně pedagogické péče započítává do maximálního počtu povinných 
vyučovacích hodin stanovených příslušným rámcovým vzdělávacím programem.   

Předmět speciálně pedagogické péče může být rovněž součástí individuálního 
vzdělávacího plánu žáků. MŠMT reflektuje v návrhu aktuální stav.  

V oblasti ostatních neinvestičních výdajů pro školy a třídy zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona byl rozpočet RgŠ pro rok 2019 navýšen 
o 100 mil. Kč. Do republikových normativů (dále „RN“) 2019 je tedy promítnuta 
poměrná část tohoto zvýšení ve výši cca 87 mil. Kč připadající na tyto školy 
a třídy, jejichž zřizovatelem je kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, 
a to v poměru počtu dětí a žáků v jednotlivých věkových kategoriích. 

Celkové zvýšení RN 2019 oproti RN 2018 je o 12,8 až 14,7 %. ONIV je u věkové 
kategorie 3 – 5 let vyšší o 8,4 %, u věkové kategorie 6  - 14 let vyšší o 5,5 %, 
u věkové kategorie 15 – 21 let vyšší o 4,7 %. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-
normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3


VI. Vyhodnocení připomínkového řízení 
 

12 
 

typu, tak žákům přijatým do škol zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona.  

S ohledem na předchozí odstavce je nově navrhovaný text 
Přílohy č. 1 odd. 1 bod 1.7.  „Ve škole, třídě, oddělení nebo 
studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nelze poskytovat 
podpůrná opatření ….“ v rozporu se zněním § 16 odst. 1 a 2 
školského zákona.   

Dále není ze zaslaného materiálu zřejmé, jakým způsobem budou 
financována „podpůrná opatření věcného charakteru (pomůcky)“ 
ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle 
§ 16 odst. 9 ŠZ od 1. 1. 2020 ve školách zřízených obcí a krajem, 
např., zda dojde ke zvýšení normativu ONIV.  

Obdobně ze zaslaného materiálu nevyplývá, jakým způsobem bude 
financována pedagogická intervence v návaznosti na změnu 
financování, kdy pedagogičtí pracovníci budou financováni 
maximálně do výše PhMax. V současné době se pedagogická 
intervence vykazuje ve výkaze P1c-01 v oddíle IVa s kódem zdroje 
financování pro podpůrná opatření. Pokud bude „pedagogická 
intervence“ vykazována pod kódem zdroje financování ze státního 
rozpočtu a škola z důvodu poskytování pedagogické intervence 
překročí PhMax, jakým způsobem bude tento rozdíl financován.  

V materiálu není rovněž uvedeno, jakým způsobem bude řešeno 
financování „stávající“ pedagogické intervence, kdy tato byla 
přiznána v předchozím období v rámci podpůrného opatření 
na základě doporučení ŠPZ. 

Změna v poskytování podpůrných opatření ve školách a třídách 
zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ se týká také soukromých škol. 
Ze zaslaných materiálů není zřejmé, jakým způsobem budou 
„podpůrná opatření“ financována na soukromých školách 
zřízených podle § 16 odst. 9 od 1. 1. 2020; zda např. dojde z tohoto 
důvodu ke zvýšení normativu. 

O nákupu pomůcek v nízké cenové relaci rozhodne ředitel školy, není důvod 
zatěžovat pracovníky školy dalším výkaznictvím. MŠMT tento způsob 
financování umožňuje zvýšením ONIV na všech stupních a typech škol.  U škol 
a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona bude ONIV na žáka navýšen 
oproti běžným školám a třídám. 

Finančně náročnější kompenzační pomůcka má investiční charakter a musí ji 
zajistit zřizovatel.  

Ohledně souladu navrhované úpravy se zákonem je třeba poukázat na § 19 
školského zákona, který v písm. b) zmocňuje MŠMT u podpůrných opatření 
druhého až pátého stupně ke stanovení pravidel pro jejich použití školou 
a školským zařízením. 

29.  Pardubický 
kraj 

Vyhláška 
č. 27/2016 Sb. 

příloha č. 1, 
odd. 1, bod 1.8 

zásadní 2. Znění návrhu vyhlášky – příloha č. 1, odd. 1, bod 1.8: 

Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v oboru 
vzdělání základní škola, základní škola speciální, praktická škola 
jednoletá a praktická škola dvouletá a v oddělení školní družiny 
tvořeného pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona nelze 
dále poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta 
pedagoga. 

Připomínka: 

Není zřejmé, jak budou financováni stávající asistenti pedagoga 
(dále AP) ve školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ 
od 1. 1. 2020 v případě, že škola překročí PhMax uvedený v příloze 
č. 2 k NV č. 123/2018 Sb., a AP byl dítěti/žákovi se SVP přiznán 
v předchozím období v rámci podpůrného opatření na základě 
doporučení školských poradenských zařízení. Škola by pak sama 
rozhodovala o tom, kterému žákovi asistenta odebere, k čemuž 
není kompetentní a zároveň by následně neplnila dosud platné 
doporučení ŠPZ.  

Převážná většina AP má se školou uzavřenou pracovní smlouvu. 
Ukončení stávajícího způsobu financování AP k 31. 12. 2019 

Vysvětleno.  

Podpora je nastavena tak, aby k překročení maximálního počtu hodin docházelo 
v minimální míře. Vzhledem ke skutečnosti, že činnost asistenta pedagoga se 
bude hradit v průměru na každou jednu třídu, umožňuje flexibilní řešení 
pro zohlednění specifik té které třídy speciální školy.    

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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by znamenalo rozvázání pracovního poměru s AP a s tím 
související výplatu odstupného v průběhu roku 2020.  

30.  Kraj 
Vysočina 

Připomínka 
k Čl. I 

 

zásadní Navrhujeme v § 1d odst. 9 nahradit slovo „žáky“ slovem „děti“. 

Předškolní vzdělávání je poskytováno dětem (viz školský zákon 
a vyhláška o předškolním vzdělávání). O žácích hovoříme 
v souvislosti se základním vzděláváním. 

Alternativně s odkazem na § 19 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
navrhujeme v § 1d následující znění odst. 9: 

„(9) Za každé dítě se závažnými vadami řeči vzdělávající 
se v mateřské škole nebo třídě mateřské školy zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona se zvýší celková výše PHmax 
stanovená pro školu o 1 hodinu.“ 

Dle výše uvedených ust. vyhlášky č. 27 se ve třídě mateřské školy 
zřízené podle § 16 odst. 9 mohou vzdělávat děti bez omezení podle 
druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona. 

 

Ad slovo „žáky“ – Akceptováno.   

Ad další návrh – Vysvětleno – navýšení PHmax z důvodu posílení logopedické 
péče je požadavek, který vyplynul právě ze specifik škol a tříd speciálně určených 
pro děti/žáky se závažnými vadami řeči. Bylo by nesystematické rozšiřovat tato 
speciální pravidla, která byla zavedena jako náhrada za financování činnosti 
asistenta pedagoga, poskytována i v jiných školách/třídách. 

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

31.  Kraj 
Vysočina 

Připomínka 
k Čl. III bodu 1 

 

zásadní PO pomůcky – týká se mateřské i střední školy – třídy nejsou 
zřízeny dle druhu znevýhodnění, není zřejmé, jak budou ŠPZ 
poskytovat PO pomůcek pro jiný druh znevýhodnění. 
Navrhujeme toto upřesnit. 

Vysvětleno.  

Skladba zdravotního postižení žáků v konkrétní třídě není zjistitelná 
ze statistických výkazů, záleží na komunikaci školského poradenského zařízení 
se školou a v konečném důsledku tedy na rozhodnutí ředitele školy, který má 
zodpovědnost za efektivní čerpání finančních prostředků státního rozpočtu, 
a to i za finanční prostředky na podpůrná opatření. V návrhu novely vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. je obsažena podmíněná normovaná finanční náročnost 
i u pomůcek  

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

32.  Kraj 
Vysočina 

Připomínka 
k Čl. III bodu 2 

 

zásadní Upozorňujeme, že z navrhovaného znění nevyplývá, že ve třídě 
mateřské školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 
nelze dále poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití 
asistenta pedagoga. 

Výše uvedené upozornění se rovněž týká i třídy SŠ podle 
§ 16 odst. 9 (např. učební obor E) 

Akceptováno.  

U středních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, učebních oborů 
E, bude asistent pedagoga i nadále financován jako podpůrné opatření.   

 

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

33. VOP  K části první, čl. 
I (§ 1d odst. 9 

vyhlášky 
č. 14/2005 Sb.) 

zásadní Předkladatel stanovuje vyšší finance (jednu hodinu navíc 
pro výpočet PHmax) za každé dítě se závažnými vadami řeči 
pro mateřskou školu nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 
školského zákona (dále jen „speciální škola/třída“) pro děti s tímto 
znevýhodněním. Zároveň se v souvisejícím právním předpisu 
navrhuje, aby v těchto školách nebylo možné čerpat personální 
podpůrné opatření (pedagogickou intervenci, předmět speciálně-
pedagogické péče). 

Z předkládané novely plyne, že nápravu závažných vad řeči (např. 
práci logopeda) u dětí zařazených ve speciální mateřské škole/třídě 
bude možné financovat pouze z běžných prostředků určených 
na chod školy ze státního rozpočtu, nikoli z prostředků určených 
na financování podpůrných opatření. 

Na základě § 19 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. lze však 
do speciální mateřské školy/třídy zařazovat i děti s jiným druhem 
postižení, než pro který byla škola/třída zřízena. A na děti se 
závažnou vadou řeči zařazené do speciální mateřské školy/třídy 
pro jiný druh postižení se navrhované zvýšení finančních 

Vysvětleno.  

MŠMT legislativním návrhem reflektuje aktuální stav financování podpůrných 
opatření. Pedagogickou intervenci není možno čerpat v těchto mateřských školách 
již nyní (vyhláška č. 27/2016 Sb.)  

Ustanovení § 19 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, 
se na mateřské školy nevztahuje. 

Dle statistických dat je počet dětí s vadami řeči, jež jsou vzdělávání ve třídách 
a školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona celkem 4 186 dětí (třídy: 
3 133 dětí, školy: 1 053). Ve školských poradenských zařízeních je 
cca 300 logopedů, kteří mají odbornou způsobilost k provádění logopedické 
diagnostiky. 

Původní myšlenkou právní úpravy bylo stanovit standardní rozsah činnosti 
asistenta pedagoga ve speciálních školách/třídách. Speciální režim pro školy 
pro žáky se závažnými vadami řeči byl zvolen na základě požadavků z praxe, 
kdy tyto školy volaly spíše po dalším logopedovi než asistentovi pedagoga.  

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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prostředků nevztahuje. Zároveň těmto dětem ani nebude možné 
zajistit odpovídající péči pomocí personálního podpůrného 
opatření. 

Taková situace by nerespektovala zásadu rovného přístupu 
ke vzdělávání a zásadu zohledňování vzdělávacích potřeb 
jednotlivce. Zároveň by odporovala § 16 odst. 1 školského zákona, 
podle kterého mají děti právo na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření mateřskou školou. 

Logopedická péče v rámci podpůrného opatření předmětu speciálně pedagogické 
péče bude i nadále v běžných školách umožněna. 

Ohledně souladu navrhované úpravy se zákonem je třeba poukázat na § 19 
školského zákona, který v písm. h) zmocňuje MŠMT ke stanovení podmínek 
pro využití asistenta pedagoga a pravidel jeho činnosti, jakož i obecně 
na § 19 písm. b). 

 

34. VOP K části první, čl. 
I (§ 1d odst. 10 

vyhlášky 
č. 14/2005 Sb.) 

 

zásadní Předkladatel stanovuje maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga ve speciální mateřské 
škole/třídě na 36 hodin na třídu. Zároveň se v souvisejícím právním 
předpisu navrhuje, aby v těchto školách/třídách nebylo možné 
čerpat podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga. 

To v praxi znamená, že speciální mateřské školy/třídy nebudou mít 
finance ze státního rozpočtu na činnost více než jednoho asistenta 
pedagoga. V případě speciálních mateřských škol/tříd zřízených 
pro děti se závažnými vadami řeči se navíc zdá, že činnost asistenta 
pedagoga nebude financovaná vůbec. Činnost asistenta pedagoga 
nebude možné v těchto školách/třídách dofinancovat 
ani ze systému podpůrných opatření. 

Potřeby konkrétních dětí a mateřských škol, mohou být různé. 
Nepovažuji za vhodné v obecně závazném právním předpisu 
paušálně stanovit, kolik asistentů pedagoga a kolik hodin může 
ve speciálních mateřských školách/třídách působit. 

Vysvětleno.  

Původní myšlenkou právní úpravy bylo stanovit standardní rozsah činnosti 
asistenta pedagoga ve speciálních školách/třídách. Speciální režim pro školy pro 
žáky se závažnými vadami řeči byl zvolen na základě požadavků z praxe, kdy tyto 
školy volaly spíše po dalším logopedovi než asistentovi pedagoga.  

Ohledně souladu navrhované úpravy se zákonem je třeba poukázat na § 19 
školského zákona, který v písm. h) zmocňuje MŠMT ke stanovení podmínek 
pro využití asistenta pedagoga a pravidel jeho činnosti, jakož i obecně 
na § 19 písm. b). 

Dle aktuálních statistických dat úvazek asistenta pedagoga na 1 třídu v mateřské 
škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona činí 0, 865.  Nejčastěji využívaný 
úvazek je 0, 5 a 0, 75 sdíleného asistenta pedagoga. MŠMT reflektuje v návrhu 
aktuální stav.   

U tříd mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona MŠMT 
zvyšuje (oproti běžným třídám MŠ) dobu překryvu učitelek ve třídě o 1 hodinu 
denně, tzn. celkem 3,5 hodiny.  

Financování asistenta pedagoga ve třídách zřízených pro děti se závažnými 
vadami řeči bude předmětem jednání vypořádací porady k návrhu novely 
vyhlášky č. 14/2005 Sb. dne 21. 5. 2019.  

Akceptováno.  

35. VOP . K části druhé, 
čl. II (§ 10 odst. 

12 vyhlášky 
č. 24/2005 Sb.) 

 

zásadní Předkladatel navrhuje, aby maximální týdenní počet přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga financovaný ze státního 
rozpočtu v oddělení školní družiny, kterou navštěvují pouze 
účastníci uvedení v § 16 odst. 9 školského zákona, byl 10 hodin. 

To znamená, že ve školní družině by mohl asistent pedagoga 
působit pouze dvě hodiny denně. Školní družina přitom běžně 
funguje před vyučováním od šesti hodin od rána a po vyučování 
až do pěti hodin odpoledne. Tím by došlo ke značnému omezení 
možnosti využívat školní družinu dětmi, které z objektivních 
důvodů potřebují delší péči asistenta pedagoga. Zároveň není jasné, 
zda školní družina jejich potřeby pokryje z vlastních zdrojů 
(např. další vychovatel, speciální pedagog). 

Vysvětleno.  

K 31. 10. 2018 bylo vykázáno 819 oddělení školních družin (dále ŠD) zřízených 
pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

ŠD vykázaly 179,8 přepočtených úvazků asistenta pedagoga v odděleních 
zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, 
což se rovná 0, 2195 přepočteného úvazku na jedno oddělení.   

MŠMT v návrhu reflektovalo aktuální stav, přesto na základě obdržených věcných 
připomínek přistoupí k navýšení maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga v odděleních školní družiny zřízených 
pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona na 15 hodin.  

Současně ve věci pouze stručné informace k zásadní změně při reformě 
financování školních družin od 1. 1. 2020 sdělujeme, že tuto v rámci zavedení 
zcela odlišného systému financování pedagogické práce ve školních družinách 
zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí představuje 
uplatnění pro tyto školní družiny novelou vyhlášky č. 74/2005 Sb. stanoveného 
maximálního rozsahu přímé pedagogické činnosti hrazené ze státního rozpočtu, 
kdy tento maximální rozsah je stanoven v podobě týdenního maximálního počtu 
hodin přímé pedagogické činnosti v závislosti na organizační struktuře školní 
družiny, tj. v závislosti na počtu oddělení školní družiny (jako PHmax v příloze 
novelizované vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání). Výsledné 
finanční prostředky státního rozpočtu budou podle účinků reformy namísto 
výpočtu a distribuce prostřednictvím systému republikových a krajských 

Akceptováno.  
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1  MŠMT. Hlavní závěry analýzy implementace společného vzdělávání v období 1. 9. 2016 – 31. 10. 2017, dostupné z: http://www.msmt.cz/file/46497/, s. 13: „Financování škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciálních) je nastaveno tak, že prioritní zdroj 
jejich financování tvoří financování normativní, tj. na „dítě, žáka“, včetně příplatku na zdravotní postižení. Příplatek zohledňuje především nižší počet žáků v těchto školách (popř. třídách). Krajské úřady dále mohou tyto školy dofinancovat z krajské rezervy, kterou si vytváří z finančních 
prostředků státního rozpočtu, které jim přiděluje MŠMT. Uplatňování dalších požadavků na finanční prostředky formou PO má být u těchto škol zcela výjimečné. Ve školním roce 2017/18 výrazně vzrostly požadavky na finanční prostředky na PO ze strany škol zřízených podle § 16 odst. 
9. Proto MŠMT přistoupilo ke změně výpočtu výše úprav rozpočtu RgŠ ÚSC.“ 

normativů od uvedeného data distribuovány ze strany MŠMT jako částka 
vypočtená v souladu s tímto ukazatelem. Rovněž jsou i nadále uplatňována 
od 1. 9. 2018 zavedená nová organizační pravidla v oddělení školní družiny. 

36. VOP  K části třetí, čl. 
III (příloha č. 1 

vyhlášky 
27/2016 Sb.) 

 

zásadní Předkladatel navrhuje, aby se ve speciálních školách/třídách 
neposkytovala podpůrná opatření asistenta pedagoga, pedagogické 
intervence, předmětu speciálně pedagogické péče a využití 
speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační 
pomůcky. 

Rozumím snaze předkladatele omezit čerpání finančních 
prostředků na podpůrná opatření ve speciálních školách/třídách, 
které dostávají ze státního rozpočtu více peněz na svůj chod než 
běžné školy (v současné době vyšší normativ, od ledna 2020 vyšší 
PHmax). Vyšší finance mají především zhojit nižší počet žáků 
ve třídě, jelikož v současné době platí v regionálním školství 
princip „co žák, to peníze“. 

Na druhou stranu mám ale obavy, že speciální školy/třídy nebudou 
schopné ani ze zvýšeného PHmax financovat veškerá potřebná 
opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
To je ostatně i jeden z faktorů, který tyto školy/třídy vedl po přijetí 
novely školského zákona v září 2016 ke zvýšenému čerpání 
finančních prostředků na podpůrná opatření.1 

Z návrhu plyne, že ve speciálních školách/třídách by za určitých 
podmínek mohl působit jeden asistent pedagoga. Domnívám se ale, 
že v praxi může objektivně dojít k situaci, kdy bude potřeba zajistit 
i více asistentů pedagoga. Návrh přitom z tohoto obecného pravidla 
nepřipouští žádné výjimky. 

Požaduji proto po předkladateli záruky, že vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do speciálních 
škol/tříd bude mít odpovídající kvalitu. 

Vysvětleno.  

Původní myšlenkou právní úpravy bylo stanovit standardní rozsah činnosti 
asistenta pedagoga ve speciálních školách/třídách. Speciální režim pro školy 
pro žáky se závažnými vadami řeči byl zvolen na základě požadavků z praxe, 
kdy tyto školy volaly spíše po dalším logopedovi než asistentovi pedagoga.  

Ohledně souladu navrhované úpravy se zákonem je třeba poukázat na § 19 
školského zákona, který v písm. h) zmocňuje MŠMT ke stanovení podmínek 
pro využití asistenta pedagoga a pravidel jeho činnosti, jakož i obecně 
na § 19 písm. b). 

MŠMT reflektuje v návrhu aktuální stav. Protože podpůrné opatření asistenta 
pedagoga, pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče nebyl ani 
v předchozím období financován ve školách, třídách podle § 16 odst. 9 školského 
zákona jako podpůrné opatření. Nejde o omezení finančních prostředků, 
ale o přechod ze současného systému financování na nový způsob.  

V oblasti ostatních neinvestičních výdajů pro školy a třídy zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona byl rozpočet RgŠ pro rok 2019 navýšen 
o 100 mil. Kč. Do republikových normativů (dále „RN“) 2019 je tedy promítnuta 
poměrná část tohoto zvýšení ve výši cca 87 mil. Kč připadající na tyto školy 
a třídy, jejichž zřizovatelem je kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, 
a to v poměru počtu dětí a žáků v jednotlivých věkových kategoriích. 

Celkové zvýšení RN 2019 oproti RN 2018 je o 12,8 až 14,7 %. ONIV je u věkové 
kategorie 3 – 5 let vyšší o 8,4 %, u věkové kategorie 6  - 14 let vyšší o 5,5 %, 
u věkové kategorie 15 – 21 let vyšší o 4,7 %. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-
normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3 

O nákupu pomůcek v nízké cenové relaci rozhodne ředitel školy, není důvod 
zatěžovat pracovníky školy dalším výkaznictvím. MŠMT tento způsob 
financování umožňuje zvýšením ONIV na všech stupních a typech škol. 

Finančně náročnější kompenzační pomůcka má investiční charakter a musí 
ji zajistit zřizovatel.  

U dětí, žáků a studentů (dále „žáci“) se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jež jsou vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona je předmět speciálně pedagogické péče realizován 
jako vyučovací předmět v disponibilních hodinách daných učebním plánem 
příslušného rámcového vzdělávacího programu. V tomto případě se předmět 
speciálně pedagogické péče započítává do maximálního počtu povinných 
vyučovacích hodin stanovených příslušným rámcovým vzdělávacím programem.   

Předmět speciálně pedagogické péče může být rovněž součástí individuálního 
vzdělávacího plánu žáků. 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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Novelou nařízení vlády č. 123/2018 Sb. se MŠMT zavazuje k financování 
pedagogické práce ve třídách pro žáky se závažnými zdravotními postiženími 
k financování dvou učitelů a třech asistentů pedagoga, což je stav nad současnou 
praxi.   

37. MF Obecně 
k materiálu 

zásadní Ministerstvo financí kvituje snahu předkladatele o zavedení 
jednotného systému a transparentního financování personální 
podpory v segmentu speciálního školství. 

Požadujeme, aby novelizace všech tří vyhlášek byla provedena 
samostatně, popřípadě aby alespoň byla samostatně provedena 
novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., která má nabýt účinnosti 
1. ledna 2020, kdežto novely vyhlášek č. 14/2005 Sb. a č. 74/2005 
Sb. mají nabýt účinnosti 1. září 2019. Již z tohoto důvodu postrádá 
smysl provádět novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. spolu 
s ostatními. 

Neakceptováno.  

Vzhledem ke skutečnosti, že novelizace všech uvedených vyhlášek po věcné 
stránce velice úzce navzájem souvisí, je velice vhodné zachovat je v rámci jedné 
novely, aby mohl být sjednocen i legislativní proces projednávání těchto novel.  

Na základě individuálního jednání změna 
relevance připomínky na doporučující.   

38. MF K účinnosti 
vyhlášky 

č. 27/2016 Sb. 

Zásadní I přes výše uvedenou připomínku požadujeme objasnit navržené 
datum účinnosti vyhlášky č. 27/2016 Sb. až k 1. lednu 2020, 
nikoliv k 1. září 2019. Pokud má být nastaven jednotný systém 
financování personální podpory v segmentu speciálního školství, 
tj. promítnout financování této podpory přímo do PHmax 
dotčených škol, pak se domníváme, že vyhláška č. 27/2016 Sb. 
by měla mít shodné datum  účinnosti se zákonem č. 167/2018 Sb. 
(odložení reformy financování o 1 rok) a navrženými novelami 
nařízení vlády č. 123/2018 Sb., vyhlášky č. 74/2005 Sb. a vyhlášky 
14/2005 Sb. 

Vysvětleno.  

Účinnost novely je stanovena v souladu se zahájením uplatňování nových 
pravidel v oblasti financování regionálního školství (viz čl. II bod 1 zákona 
č. 101/2017 Sb., ve znění zákona č. 167/2018 Sb.).   

Akceptováno.  

39. MF K Odůvodnění – 
5. bod 

Předpokládaný 
hospodářský a 
finanční dopad 

 

zásadní Z textu 3. odstavce ohledně finančního zabezpečení změn 
vyplývajících z implementace předmětného návrhu požadujeme 
vypustit slovo novely, neboť předmětný návrh se týká vyhlášky, 
která není platným právním předpisem, tzn. nelze ji novelizovat. 
Anebo uvést …“předmětného návrhu novel vyhlášek“…  

 

Akceptováno. Akceptováno.  

40. MF K závěrečné 
zprávě 

zásadní Zákonem č. 167/2018 Sb., čl. III byla reforma financování 
regionálního školství ÚSC odložena o 1 rok (účinnost 
od 1. 9. 2019). V tomto smyslu je nutné upravit bod 1.2 Definice 
problému. 

 

Akceptováno.  Akceptováno.  

41.  MF Obecně 
k materiálu 

doporučující Pro větší srozumitelnost a jednoznačnost doporučujeme 
v materiálu sjednotit terminologii typů škol, kterých se navržená 
úprava týká, tj. za slovo „speciální“ doplnit slovo „školy“. 

Akceptováno.  Akceptováno.  

42.  MF Ke změně 
vyhlášky 

č. 14/2005 Sb.  
k části první Čl. 

I § 1d 

doporučující Předškolní vzdělávání se týká pouze dětí, nikoliv žáků, jak je 
uvedeno v odst. 9. V odst. 10 doporučujeme nahradit slovo 
"Na" slovem "Pro", slovo "neuplatní" slovem "nepoužije" 
a (v závěru textu) slovo "uplatní" slovem "použije". 

Akceptováno.  Akceptováno.  

43.  MF Ke změně 
vyhlášky 

č. 74/2005 Sb. k  
části druhé Čl. 

II 

doporučující V § 10 odst. 12 nahradit slovo "uplatní" slovem "použije". 

 

Akceptováno.  Akceptováno.  
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44.  MF K Závěrečné 
zprávě – bod 1.5 
Popis cílového 

stavu 

 

doporučující V písm. a) v rámci úpravy vyhlášky č. 14/2005 Sb. postrádáme 
informaci o dalším pedagogickém pracovníku (speciálním 
pedagogu-logopedu).  

 

Vysvětleno.  

Financování asistenta pedagoga ve třídách zřízených pro děti se závažnými 
vadami řeči bude předmětem jednání vypořádací porady k návrhu novely 
vyhlášky č. 14/2005 Sb. dne 21. 5. 2019.  

Připomínka se již stala bezpředmětná, neboť na základě vyjednávání v rámci 
připomínkového řízení bylo rozhodnuto o přítomnosti asistenta pedagoga 
v mateřských školách pro děti se závažnými vadami řeči (nikoliv varianta 
speciální pedagog – logoped).  

Akceptováno.  

45.  MMR část první,  čl. I doporučujíc Legislativně technická připomínka.  

V části první,  čl. I doporučujeme v odstavci 10 větu poslední 
vypustit a na konci textu věty třetí doporučujeme doplnit slova; 
odstavec 4 se použije obdobně 

Vysvětleno.  

Poslední věta se vztahuje ke stanovení maximálního počtu hodin výuky 
s asistentem pedagoga obecně. Pokud bychom přistoupili k navrhované textaci, 
byla by část za středníkem interpretována pouze v kontextu věty a mohla by vést 
k výkladu, že se aplikuje pouze na situace, kdy je doba provozu MŠ kratší.   

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

46.   MMR část druhá, čl. II doporučujíc Legislativně technická připomínka.  

V části druhé,  čl. II doporučujeme v nově navrženém § 12 v části 
za středníkem slovo „uplatní“ nahradit slovem „použije“. 

Akceptováno.  Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

47.  MMR část třetí, čl. III doporučujíc Legislativně technická připomínka.  

V části třetí, čl. III doporučujeme v úvodní větě za slovo 
„nadaných“ vložit čárku. 

Akceptováno.  Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

48.  MMR část třetí, čl. III doporučujíc Legislativně technická připomínka.  

V části třetí, čl. III doporučujeme v návětí bodu 2 vložit tečku 
za text „1.7“ a „1.8“. 

Akceptováno.  Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

49.  MPO předkládací 
zpráva 

doporučující Materiál postrádá předkládací zprávu. Tuto je třeba do materiálu 
doplnit. 

Akceptováno.  Akceptováno.  

50.  MPSV obecná 
připomínka 

zásadní Cíle předložených změn vyhlášek  v navrhovaném znění 
neodpovídají odůvodnění uvedenému ve zhodnocení sociálních 
dopadů, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny ve zprávě RIA na str. 6. 
V odůvodnění těchto návrhů je uvedeno: „ Navrhovaná úprava se 
dotýká výše uvedeným způsobem osob (dětí, žáků a studentů) se 
zdravotním znevýhodněním. Navrhovaná úprava zajišťuje takovou 
míru finanční podpory, která odpovídá potřebám konkrétních škol. 
Předložený návrh pouze upravuje některé parametry podpory, 
aby  bylo zajištěno účelnější a efektivnější využití finančních 
prostředků státního rozpočtu a nastaven jednotný systém 
financování personálních podpůrných opatření v segmentu 
speciálního školství. Standard podpory poskytovaný konkrétním 
osobám zůstává zachován, a proto nedojde k negativním sociálním 
dopadům.“, což nelze považovat za zcela adekvátní, neboť tyto 
návrhy jsou jednoznačně restriktivní, tedy omezující povahy. 
To odpovídá i identifikovaným nákladům na tuto regulaci v nulové 
výši.  

Takto navržená „standardizace“, respektive určité zastropování 
objemu či rozsahu podpůrných opatření, se rozhodně 
může  projevit ve zhoršené dostupnosti podpůrných opatření 
na školách. Jako ne zcela fakticky podložený shledáváme rovněž 

Vysvětleno.  

MŠMT reflektuje v návrhu aktuální stav. Nejde o restriktivní omezení finančních 
prostředků, ale o nový způsob financování.  

Pokud má mít opatření rozpočtově neutrální dopad, nepovažujeme za logické 
mluvit o restrikci. Podle našeho názoru je právě předložený materiál konzistentní. 
Restrikcí by bylo možné nazvat situaci, kdy by cíleně klesaly náklady na podporu, 
což není úmyslem předkládaného materiálu. 

 

Akceptováno.  
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argument, který je uveden v odůvodnění, že uvedenými návrhy 
bude docíleno takové kapacity podpůrných opatření, která 
odpovídá potřebám žáků. Tento restriktivní přístup totiž svědčí 
o opaku. 

Pokud mají být návrhy věrohodně odůvodněné, považujeme 
za nezbytné doplnit je analytickými daty, která obhájí potřebnost 
navrhovaných změn a vyvrátí dojem, že se jedná především 
o restriktivní opatření, které nutně budou mít negativní dopady 
na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi. 

51.  MZD K ČÁSTI 
PRVNÍ - Změna 

vyhlášky 
č. 14/2005 Sb. 
§ 1d - odst. 9 

 

zásadní Záměr posílit kvalitu logopedické péče pro děti se závažnou vadou 
řeči (ZVŘ) hodnotíme kladně. Navrhované řešení však nezajišťuje 
přístup k logopedické péči všem dětem se ZVŘ, ale pouze těm, 
které se vzdělávají ve škole či třídě pro tyto děti zřízené. 
To považujeme za diskriminační vůči dětem se ZVŘ, které se 
vzdělávají ve třídách či školách zřízených pro jiný druh 
znevýhodnění. Školy a třídy zřízené pro děti se ZVŘ disponují 
speciálními pedagogy, kteří se specializují na logopedii, dostupnost 
logopedické podpory je zde tedy zajištěna již v rámci standardní 
péče. Naopak děti se ZVŘ vzdělávané ve školách a třídách 
zřízených pro jiná postižení tuto péči nezřídka v dostatečné kvalitě 
zajištěnou nemají. Např. žáci s těžkým tělesným postižením, kteří 
mají vážně narušenou motoriku mluvidel, se většinou vzdělávají 
ve školách pro žáky s tělesným postižením, v případě 
kombinovaného postižení i ve školách pro žáky s mentálním 
postižením, kde by posílení logopedické intervence byl velmi 
potřeba. Přijetí tohoto opatření pouze vůči jednomu druhu škol 
považujeme za nesystémové a znevýhodňující děti se závažnou 
vadou řeči, které se vzdělávají v jiných školách či třídách.  
Požadujeme, aby prostředky na logopedickou péči byly zajištěny 
pro všechny děti se ZVŘ bez ohledu na to, v jaké škole či třídě se 
vzdělávají, a to i pro děti, které nejsou vzdělávány ve speciálních 
školách podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. 

Z výše uvedeného důvodu navrhujeme z návrhu vypustit slova 
„vzdělávající se ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona pro žáky a tímto znevýhodněním“. 

Vysvětleno.  

Dle statistických dat je v současné době počet dětí s vadami řeči, jež jsou 
vzdělávání ve třídách a školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona 
celkem 4 186 dětí (třídy: 3 133 dětí, školy: 1 053).   

Původní myšlenkou právní úpravy bylo stanovit standardní rozsah činnosti 
asistenta pedagoga ve speciálních školách/třídách. Speciální režim pro školy pro 
žáky se závažnými vadami řeči byl zvolen na základě požadavků z praxe, kdy tyto 
školy volaly spíše po dalším logopedovi než asistentovi pedagoga.  

Logopedická péče v rámci podpůrného opatření předmětu speciálně pedagogické 
péče bude i nadále v běžných školách umožněna. 

Aktuální stav péče o děti s narušenou komunikační schopností spočívá 
v logopedické prevenci v mateřské škole, podpůrném opatření předmětu speciálně 
pedagogické péče, návštěvy dítěte ve školském poradenském zařízení 
či klinickém pracoviště dle volby zákonného zástupce.  

Návrh není diskriminační, pouze zohledňuje potřebu včasné intervence u dětí 
pouze s tímto druhem zdravotního znevýhodnění s prognózou co nejčasnějšího 
přestupu do běžného vzdělávacího proudu, což je cílem tohoto systémového 
řešení. 

 

 

Akceptováno.  

52.  MZD K ČÁSTI 
PRVNÍ - Změna 

vyhlášky č. 
14/2005 Sb. 

§ 1d – 
odůvodnění 
k odst. 10 

zásadní Rozhodnutí pro financování asistentů pedagoga z běžného 
financování škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského 
hodnotíme kladně. Ve zdůvodnění však není uvedeno, proč jsou 
třídy nebo školy zřízené pro děti se ZŘV z navrhovaného způsobu 
financování vyjmuty ani to, jaký způsob financování asistentů 
pedagoga v těchto školách/třídách bude využit.  

V odůvodnění požadujeme doplnit, jakým způsobem bude 
zajištěno financování asistentů pedagoga v těchto 
třídách/školách. 

Vysvětleno.  

Financování asistenta pedagoga ve třídách zřízených pro děti se závažnými 
vadami řeči bude předmětem jednání vypořádací porady k návrhu novely 
vyhlášky č. 14/2005 Sb. dne 21. 5. 2019.  

Původní myšlenkou právní úpravy bylo stanovit standardní rozsah činnosti 
asistenta pedagoga ve speciálních školách/třídách. Speciální režim pro školy 
pro žáky se závažnými vadami řeči byl zvolen na základě požadavků z praxe, 
kdy tyto školy volaly spíše po dalším logopedovi než asistentovi pedagoga.  

 

Akceptováno.  

53.  MZD K ČÁSTI 
PRVNÍ - Změna 

vyhlášky č. 
14/2005 Sb. § 
1d – k odst. 10 

 

zásadní Financování prostřednictvím standardního financování by také 
nemělo vylučovat možnost financování souběžného působení 
dvou, popř. tří asistentů pedagoga v jedné třídě zřízené podle 
§ 16 odst. 9, pakliže to vyžaduje závažnost speciálních 
vzdělávacích potřeb dětí. Je třeba dodržovat princip zavedený 
školským zákonem, který garantuje podporu žákům se speciálními 

Vysvětleno.  

Dle aktuálních statistických dat úvazek asistenta pedagoga na 1 třídu v mateřské 
škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona činí 0, 865.  Nejčastěji využívaný 
úvazek je 0, 5 a 0, 75 sdíleného asistenta pedagoga. MŠMT reflektuje v návrhu 
aktuální stav.   

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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vzdělávacími potřebami hrazenou z prostředků státního rozpočtu 
na základě míry potřeby podpory, kterou ve vzdělávání mají. 
Prováděcím předpisem nelze omezit přístup k podpoře garantované 
zákonem.  

Požadujeme doplnit mechanismus, který umožní zajistit 
podpůrná opatření včetně asistenta pedagoga pro žáky těchto 
škol, v míře, která umožní uplatnění nebo užívání jejich práv 
na rovnoprávném základě. Jedině tak bude naplněn záměr 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
v zajištění rovného přístupu ke vzdělávání definovaný v § 16. 

U tříd mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona MŠMT 
zvyšuje (oproti běžným třídám MŠ) dobu překryvu učitelek ve třídě o 1 hodinu 
denně, tzn. celkem 3,5 hodiny.  

Ohledně souladu navrhované úpravy se zákonem je třeba poukázat na § 19 
školského zákona, který v písm. h) zmocňuje MŠMT ke stanovení podmínek 
pro využití asistenta pedagoga a pravidel jeho činnosti, jakož i obecně 
na § 19 písm. b). 

 

 

54.  MZD K ČÁSTI 
DRUHÉ - 

Změna vyhlášky 
č. 74/2005 Sb. § 

10 – odst. 12 

zásadní Jedná se o zásadní omezení pedagogické asistence v zařízeních 
zájmového vzdělávání, které bude mít negativní dopad na děti se 
zdravotním postižením a jejich rodiny. Výše poskytnutých 
prostředků umožní zajištění pedagogické asistence žákům, kteří 
ji v zařízeních zájmového vzdělávání nezbytně potřebují, pouze 
v rozsahu 2 hodin denně. Jejich možnost účasti na zájmovém 
vzdělávání bude tímto zásadně omezena. Zavedení této restrikce 
je v rozporu s principem zajištění rovného přístupu ke vzdělávání 
definovaném v § 16 školského zákona (obdobně jako 
v předchozím bodě). Rozsah a míra podpory je určena speciálními 
vzdělávacími potřebami žáků, nikoliv typem zařízení. Opatření 
bude mít zásadní dopad na rodiče dětí a možnosti jejich pracovního 
uplatnění. Takové znevýhodnění rodičů dětí s postižením oproti 
rodičům dětí bez postižení je nepřijatelné. Přestože je počet žáků 
v oddělení školského zařízení zřízeného podle § 16 odst. 9 oproti 
běžnému zařízení snížen, v odůvodněných případech však může 
nastat situace, kdy přítomnost asistenta pedagoga bude potřeba 
po celou dobu provozu zařízení. Z návrhu novely vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných vyplývá, že v oddělení školní družiny, 
kterou navštěvují výhradně žáci uvedení v § 16 odst. 9, nebude 
možné poskytovat podpůrné opatření spočívající v podpoře 
asistentem pedagoga. Kombinace obou opatření by byl tedy jiný 
způsob, jak zajistit přístup k bezplatnému poskytování podpůrných 
opatření, které garantuje školský zákon v § 16. 

Požadujeme upravit financování ze státního rozpočtu tak, aby 
byla garantována možnost většího časového rozsahu působení 
asistentů pedagoga v zařízeních zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona, je-li to z pohledu potřeb žáka nezbytné, 
a to na 20 hodin. 

Akceptováno.  

K 31. 10. 2018 bylo vykázáno 819 oddělení školních družin (dále ŠD) zřízených 
pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

ŠD vykázaly 179,8 přepočtených úvazků asistenta pedagoga v odděleních 
zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, 
což se rovná 0, 2195 přepočteného úvazku na jedno oddělení.  

MŠMT v návrhu reflektovalo aktuální stav, přesto na základě obdržených věcných 
připomínek přistoupí k navýšení maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga v odděleních školní družiny zřízených 
pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona na 15 hodin.  

 

 

Akceptováno.  

55.  MZD K ČÁSTI 
DRUHÉ - 

Změna přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 
27/2016 Sb. –

bod 1.8. 

zásadní Zrušení možnosti financování podpůrných opatření pro žáky 
ve školách a třídách prostřednictvím normované finanční 
náročnosti v kombinaci s dalšími opatřeními navrhovanými touto 
novelou bude mít zásadní negativní vliv na přístup žáků se 
zdravotním postižením k podpoře garantované § 16 školského 
zákona. Souhlasíme s tím, že by nemělo docházet k nedůvodnému 
dvojímu financování podpory, je však třeba primárně sledovat 
nejlepší zájem dětí se zdravotním postižením a nalézt takový 
způsob financování, který bude flexibilně reagovat na potřeby žáků 
ve školách a třídách zřizovaných podle § 16 odst. 9 vzdělávaných.  
V těchto školách a třídách převažují děti se závažným zdravotním 

Vysvětleno.  

Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení PHmax 
– průměrný počet žáků ve 

třídě 

Základní škola zřízena podle § 16 
odst. 9 školského zákona 

Méně 
než 6 6 – 10 více 

než 10 

79-01-C/01 Základní škola (1. 
stupeň) 20 27 32 

79-01-C/01 Základní škola (2. 
stupeň) 26 36 45 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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postižením vyžadující intenzivní poskytování podpůrných 
opatření, které je třeba v souladu se školským zákonem garantovat.  

Požadujeme, aby byl navržen takový mechanismus, který 
umožní přístup k podpůrným opatřením dětem se zdravotním 
postižením v souladu s rozsahem a závažností jejich 
speciálních vzdělávacích potřeb. 

 

Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení PHmax 
– průměrný počet žáků ve 

třídě 

 Méně 
než 6 6 – 10 více 

než 10 

79-01-B/01 
Základní škola 
speciální (I. díl, 1. 
stupeň  

29 41 48 

79-01-B/01 
Základní škola 
speciální (I. díl, 2. 
stupeň) 

36 52 60 

79-01-B/01 Základní škola 
speciální (II. díl) 32 46 53 

Dle přiložené tabulky je vidět, že PHmax je stanoven více než učební plán daného 
stupně či ročníku, proto bude možné pro žáky těchto tříd a škol platit skupinovou 
intervenci. Hodiny navíc mohou být využity např. na dělení hodin či předmět 
speciálně pedagogické péče.   

U dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, jež jsou 
vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona je předmět speciálně pedagogické péče realizován 
jako vyučovací předmět v disponibilních hodinách daných učebním plánem 
příslušného rámcového vzdělávacího programu. V tomto případě se předmět 
speciálně pedagogické péče započítává do maximálního počtu povinných 
vyučovacích hodin stanovených příslušným rámcovým vzdělávacím programem.   

V běžných školách je logopedickou intervenci či předmět speciálně pedagogické 
péče možné realizovat rovněž jako podpůrné opatření. 

Ohledně souladu navrhované úpravy se zákonem je třeba poukázat na § 19 
školského zákona, který v písm. h) zmocňuje MŠMT ke stanovení podmínek 
pro využití asistenta pedagoga a pravidel jeho činnosti. 

Speciálně pedagogická péče nebo pedagogická intervence bude i nadále 
v běžných školách umožněna. U speciálních škol a tříd se počítá s tím, že se jedná 
o standardní způsob práce s dětmi/žáky, který je vlastní těmto školám. 

56.  MZ Čl. I a II doporučující Doporučujeme v Čl. I slovo „neuplatní“ nahradit slovem 
„nepoužije“ a v Čl. I a II slovo „uplatní“ nahradit slovem 
„použije“. 

Akceptováno. Akceptováno.  

57.  MZ Odůvodnění a 
závěrečná 

zpráva 

doporučující V odůvodnění a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace je 
rozlišováno mezi školami/třídami zřízenými podle § 16 odst. 9 
školského zákona a školami/třídami speciálními. MŠMT však 
na svých stránkách uvádí výklad, že „Speciální škola/třída je 
škola/třída, která je v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona, 
určena pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 
postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 
poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, 
souběžným postižením více vadami nebo autismem“. 

Doporučujeme v materiálech vysvětlit, jaký rozdíl je mezi 
školou/třídou zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona 
a školou/třídou speciální a nebo školy/třídy nerozlišovat. 

Akceptováno.  

Škola, třída či studijní skupina zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona 
je určena pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo 
sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 
poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným 
postižením více vadami nebo autismem.  

Základní škola speciální je zřízena pro žáky se středně těžkým a těžkým 
mentálním postižení, se souběžným postižením více vadami a s autismem 
(§ 48 školského zákona).   

 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)
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58.  MZ Předkládací 
zpráva 

doporučující Pouze upozorňujeme, že k materiálu nebyla přiložena předkládací 
zpráva. 

Akceptováno.  

Předkládací zpráva bude do materiálu doložena.  

 

Akceptováno.  

59.  MŽP Předkládací 
zpráva 

 Materiál neobsahuje předkládací zprávu, přestože v dokumentu 
„Obálka pro MPŘ“ je předkládací zpráva v obsahu uvedena. 
Žádáme proto doplnit předkládací zprávu či upravit obálku.  

Dle Legislativních pravidel vlády není předkládací zpráva 
při předkládání vyhlášek do MPŘ povinná. 

Akceptováno.  

 

Akceptováno. 

60.  MŽP RIA  V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) je 
v kapitole 1.5. Popis cílového stavu nesprávně uvedeno nabytí 
účinnosti vyhlášky č. 14/2005 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 Sb. dnem 
1. 1. 2020 namísto 1. 9. 2019. 

Akceptováno. Akceptováno. 

61.  MŽP RIA  V kapitole 1. 5. Popis cílového stavu by neměl být definován cíl 
jako úprava zmiňovaných vyhlášek. Jak je uvedeno dále „Varianta 
nulová a varianta 1 jsou popsány v hlavních aspektech právní 
úpravy s ohledem na její cíle“. Pokud je však cílem novelizace 
vyhlášky, pak je tento cíl nesmyslný. Doporučujeme definovat cíle 
ve smyslu snížení administrativní zátěže škol, stanovení hodnoty 
maximální výše přímé pedagogické činnosti financované 
ze státního rozpočtu apod., jak je uvedeno níže. 

Akceptováno.  Akceptováno. 

62.  MŽP RIA  V kapitole 2. Návrh variant řešení doporučujeme neuvádět 
nevýhody varianty 0. Toto je třeba uvést v kapitole 3 Vyhodnocení 
nákladů a přínosů navrhovaných variant a příp. to rozvést 
i v kapitole 1. 2. Definice problému. 

Akceptováno.  Akceptováno. 

63.  MŽP RIA  V kapitole 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů je rozebrána pouze 
varianta 1, ale chybí vyhodnocení varianty 0. Není tedy jasné, 
na základě čeho došlo k rozhodnutí o stanovení nejvhodnější 
varianty řešení v kap. 4. Návrh řešení. 

Akceptováno.  Akceptováno. 

64.  MŽP RIA  Není zcela jasné, proč je v kapitole Zhodnocení dopadů na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty uvedena statistika Počtu škol 
a tříd zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona 
a speciálních. Tato tabulka by měla být zařazena do kap. Popisu 
existujícího stavu, příp. do kap. Vyhodnocení přínosů a nákladů, 
pokud má statistika vztah k výpočtu nákladů. 

Akceptováno.  Akceptováno. 

65.  Magistrát 
hl. města 

Prahy  

K Části druhé 
čl. II 

 

zásadní Požadujeme navrhovaný text vypustit. 

Odůvodnění: 

Skladba žákovských kolektivů školních družin je silně heterogenní 
(žáci jsou sice zařazení do škol podle druhu zdravotního postižení 
podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale z pohledu 
souběhu nebo kombinace zdravotního postižení je rozpětí stupňů 
podpory od 3. po 5. Zdravotní postižení žáků ve školní družině 
nejsou většinou jednodruhová, často mají kombinace nebo souběh 
postižení, psychiatrické diagnózy, medikace, poruchy autistického 
spektra, poruchy chování a narušená komunikační schopnost 
a dovednost, proto nemusí být přítomnost jednoho asistenta 

Akceptováno.  

K 31. 10. 2018 bylo vykázáno 819 oddělení školních družin (dále ŠD) zřízených 
pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

ŠD vykázaly 179,8 přepočtených úvazků asistenta pedagoga v odděleních 
zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, což se 
rovná 0, 2195 přepočteného úvazku na jedno oddělení.  

MŠMT v návrhu reflektovalo aktuální stav, přesto na základě obdržených věcných 
připomínek přistoupí k navýšení maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga v odděleních školní družiny zřízených 
pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona na 15 hodin.  

Současně ve věci pouze stručné informace k zásadní změně při reformě 
financování školních družin od 1. 1. 2020 sdělujeme, že tuto v rámci zavedení 

Akceptováno. 
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pedagoga ve třídě nebo skupině dostačující. Změnou právního 
předpisu sice dojde k zákonnému nároku škol na přidělení 
finančních prostředků na přímou pedagogickou činnost asistenta 
pedagoga ve výši 10 hodin týdně bez ohledu na délku provozu 
oddělení, ale ve skutečnosti nepokryje reálnou potřebu hodin 
podpory asistenta pedagoga a především ohrozí bezpečnost pobytu 
těchto žáků ve školní družině. 

Rodiče těchto žáků jsou běžně zaměstnaní, tedy využívají možnosti 
umístění dítěte do školní družiny denně, min. do 16 hod, 
což odpovídá standardní pracovní době. Reálná potřeba využití 
asistenta pedagoga ve školní družině je 20 hodin týdně (4 hodiny 
denně) podpory v jednom oddělení školní družiny. Navrhované 
opatření je z tohoto pohledu diskriminační, rozhodně nesměřuje 
k naplnění vzdělávacích potřeb všech žáků. Tato nároková 
personální podpora výrazně omezí (oproti současnému stavu) 
možnosti školy pro realizaci i organizačně náročnějších zájmových 
vzdělávacích aktivit. 

zcela odlišného systému financování pedagogické práce ve školních družinách 
zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí představuje 
uplatnění pro tyto školní družiny novelou vyhlášky č. 74/2005 Sb. stanoveného 
maximálního rozsahu přímé pedagogické činnosti hrazené ze státního rozpočtu, 
kdy tento maximální rozsah je stanoven v podobě týdenního maximálního počtu 
hodin přímé pedagogické činnosti v závislosti na organizační struktuře školní 
družiny, tj. v závislosti na počtu oddělení školní družiny (jako PHmax v příloze 
novelizované vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání). Výsledné 
finanční prostředky státního rozpočtu budou podle účinků reformy namísto 
výpočtu a distribuce prostřednictvím systému republikových a krajských 
normativů od uvedeného data distribuovány ze strany MŠMT jako částka 
vypočtená v souladu s tímto ukazatelem. Rovněž jsou i nadále uplatňována 
od 1. 9. 2018 zavedená nová organizační pravidla v oddělení školní družiny. 

 

66.  Magistrát 
hl. města 

Prahy 

K části třetí 
čl. III bodu 2: 

 

zásadní Požadujeme navrhovaný text vypustit. 

Odůvodnění: 

Podle našeho názoru nelze souhlasit s tvrzením, že budou zajištěny 
rovné podmínky pro vzdělávání dětí a žáků se všemi druhy 
zdravotního postižení uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona 
ve srovnatelných školách a třídách. Nelze srovnávat jednotlivé 
speciální školy nebo třídy, neboť nelze srovnávat postižení žáků. 
V případě zajištění vzdělávání dětí s kombinací závažných 
postižení, které byly dříve umísťovány v ústavech, jsou potřeby 
podpory vyšší. Skladba žákovských kolektivů je silně heterogenní, 
z pohledu souběhu nebo kombinace zdravotního postižení 
je rozpětí stupňů podpory od 3. po 5. Zdravotní postižení žáků 
nejsou většinou jednodruhová, často mají kombinace nebo souběh 
postižení, psychiatrické diagnózy, medikace, poruchy autistického 
spektra, poruchy chování a narušená komunikační schopnost 
a dovednost, proto nemusí být přítomnost jednoho asistenta 
pedagoga ve třídě dostačující. Financování asistenta pedagoga 
z PH školy (počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu 
pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, 
obcí nebo svazkem obcí) nezajistí rovné podmínky pro naplnění 
vzdělávacích potřeb všech žáků. 

Vysvětleno.  

 

Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení PHmax 
– průměrný počet žáků ve 

třídě 

Základní škola zřízena podle § 16 
odst. 9 školského zákona 

Méně 
než 6 6 – 10 více 

než 10 

79-01-C/01 Základní škola (1. 
stupeň) 20 27 32 

79-01-C/01 Základní škola (2. 
stupeň) 26 36 45 

 

Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení PHmax 
– průměrný počet žáků ve 

třídě 

 Méně 
než 6 6 – 10 více 

než 10 

79-01-B/01 
Základní škola 
speciální (I. díl, 1. 
stupeň  

29 41 48 

79-01-B/01 
Základní škola 
speciální (I. díl, 2. 
stupeň) 

36 52 60 

79-01-B/01 Základní škola 
speciální (II. díl) 32 46 53 

 

Dle přiložené tabulky je vidět, že PHmax je stanoven více než učební plán daného 
stupně či ročníku, proto bude možné pro žáky těchto tříd a škol platit skupinovou 
intervenci. Hodiny navíc mohou být využity např. na dělení hodin či předmět 
speciálně pedagogické péče.   

Akceptováno. 
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Školy či třídy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona zohledňují žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami svými máločetnými třídními kolektivy.  

Ohledně souladu navrhované úpravy se zákonem je třeba poukázat na § 19 
školského zákona, který v písm. h) zmocňuje MŠMT ke stanovení podmínek 
pro využití asistenta pedagoga a pravidel jeho činnosti. 

Tam, kde je to odůvodněno z titulu vzdělávání žáků s těžšími formami hendikepů, 
je umožněna podpora ve větším rozsahu (u základní školy speciální v některých 
případech jde až o 3 asistenty pedagoga na třídu).  

67.  Magistrát 
hl. města 

Prahy 

nad rámec 
návrhu 

doporučující Z výše uvedených důvodů (skladba žákovských kolektivů je silně 
heterogenní) dále doporučujeme nahradit znění § 19 odst. 3 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve smyslu zrušení 
jednodruhovosti škol, následujícím zněním: 

„(3) Třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu 
znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných 
případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním 
uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí 
přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se 
ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle § 25.“. 

Vysvětleno.  

Vámi navrhované znění § 19 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů, je v připravovaném návrhu novelizace výše uvedené vyhlášky.  

 

Akceptováno. 

68.  Svaz měst 
a obcí ČR 

 doporučující V novele se uvádí, že "maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti zabezpečované vedle učitele asistentem 
pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu 
zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy 
zřízené podle § 16 odst. 9, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou 
provozu 8 a více hodin. Na třídu zřízenou pro děti se závažnými 
vadami řeči nebo třídu školy zřízené pro děti s tímto 
znevýhodněním se věta první neuplatní."  

Podle § 23 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je ředitel 
školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
(dále jen „MŠMT“), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
povinen stanovit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle 
prováděcího právního předpisu. Tímto prováděcím právním 
předpisem je nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu 
přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „nařízení“). Při sjednání kratší než stanovené týdenní 
pracovní doby se úměrně tomu snižuje rozsah přímé pedagogické 
činnosti. 

Asistent pedagoga jako každý pedagogický pracovník má tedy 
nárok na týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a s ní 
související činnosti nepřímé.  Novela nařízení vlády 123/2018 Sb. 
stanovuje 36 hodin přímé pedagogické povinnosti pro asistenta 
pedagoga.  

Učební plány žáků vzdělávaných v základních školách a třídách 
zřizovaných podle § 16 odst. 9. mají ale nižší počty hodin týdně. 
(např. obor základní škola speciální první ročník 20 hod/ týdně, 3. 
ročník 23hod/týdně až maximálně 10. ročník 29 hod/týdně). 
To by v důsledku znamenalo nižší pracovní úvazky pro asistenty 
pedagoga vedoucí k destabilizaci stávajícího personálního 

Vysvětleno.  

Dle aktuálních statistických dat úvazek asistenta pedagoga na 1 třídu v mateřské 
škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona činí 0, 865. Úvazek asistenta 
pedagoga je na všech stupních škol dle Analýzy společného vzdělávání je 0,5 
a 0,75. MŠMT tedy reflektuje v návrhu aktuální stav a současně reaguje 
i na potřeby škol vzdělávajících žáky se závažnými zdravotními postiženími 
či souběžnými postiženími více vadami. V těchto případech jsou na třídu 
financování až tři asistenti pedagoga. Není možné dále ponechávat v systému 
nejednotnost podmínek pro tyto pedagogické pracovníky a dávat veškeré 
kompetence pouze řediteli školy. Omezení současného rozpětí 20 – 40 hodin bude 
využito ve prospěch vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 
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obsazení tříd a škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského 
zákona. 

Na školách se stále zvyšuje počet dětí s velmi vysokým stupněm 
postižení vyžadující intenzivní pedagogickou intervenci. 
Při schválení návrhu uvedené školy vyjadřují obavu z nedostatku 
finančních prostředků na asistenty pedagoga a udržení současného 
počtu v zařízení. Pro přijetí je ala nezbytná důkladná analýza 
současného stavu a znalost počtu potřebných asistentů pedagoga 
na jednotlivých školách. Znalost místních podmínek je zásadní 
a centrální vyhodnocení potřebnosti asistentů pedagoga je 
nereálné.  

Navrhujeme ponechat stanovení rozsahu přímé pedagogické 
činnosti asistenta pedagoga v kompetenci ředitele podle konkrétní 
potřeby každé školy a dát mu možnost stanovit rozpětí přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga v rozsahu 20 – 36 hodin.  

69.  Sdružení 
místních 

samospráv 
ČR 

obecně 
k materiálu 

 V odůvodnění navržených úprav je konstatováno: „Analýza 
společného vzdělávání přinesla mnoho poznatků o tom, že asistenti 
pedagoga nejsou vždy zcela odborně kvalifikovaní pro výkon své 
profese. Dále došlo k výraznému nárůstu administrativních 
procesů na straně školy a školských poradenských zařízení. Česká 
školní inspekce rovněž identifikovala potřebu zjednodušit 
administrativní procesy spojené s poskytováním podpůrných 
opatření všech stupňů.“ S daným konstatováním se 
ztotožňujeme.  Poukazujeme však na to, že navržené úpravy 
výše uvedené neřeší. 

Dále jakkoliv v obecné rovině souhlasíme s odůvodněním 
změny vyhlášky č. 27/2016 Sb.: „MŠMT proto v souladu 
s reformou financování regionálního školství k 1. 1. 2020 nastavuje 
jednotná pravidla, kdy budou finanční prostředky na podpůrná 
opatření asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda 
napočítána přímo do PH školy tak, aby byly zajištěny rovné 
podmínky pro vzdělávání dětí a žáků se všemi druhy zdravotního 
postižení uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona ve srovnatelných 
školách a třídách“, poukazujeme s ohledem na nárůst žáků 
vyžadujících podpůrná opatření na zcela nedostatečnou 
absolutní výši prostředků určených k personální podpoře 
a zejména řešení celé problematiky společného vzdělávání. 

Vysvětleno.  

Navržené úpravy spolu s další novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou prvním krokem k řešení daného stavu. Následovat bude novela 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další 
legislativní úpravy prováděcích předpisů.  

 

 

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

70.  Sdružení 
místních 

samospráv 
ČR 

§ 1d odst. 2 
(vyhláška č. 
14/2005 Sb. 

zásadní Odmítáme návrh změny § 1d odst. 2 (vyhláška č. 14/2005 Sb.) 
v tomto znění viz níže. 

1. Novelizovaný text vyhlášky: 

§ 1d odst. 2 

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

Vysvětleno.  

Návrh jde nad rámec původního rozsahu úpravy. Ustanovení o pracovišti nebylo 
zamýšleno novelizovat, je součástí pouze platného znění s vyznačením 
navrhovaných změn. Vzhledem ke skutečnosti, že se v zásadě vychází z textace 
obsažené ve školském zákoně, jakákoliv změna by byla nevhodná z hlediska 
jednotnosti právního řádu. 

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 
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provozu.  PHmax se za mateřskou školu při zdravotnickém 
zařízení stanoví jako součet PHmax za každou třídu této školy.“ 

Námi navržené znění: Není-li dále stanoveno jinak, PHmax se 
za mateřskou školu stanoví jako součet PHmax za každé 
pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není 
s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na 
tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním 
uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku 
jako samostatná mateřská škola (dále jen „pracoviště“). 

Odůvodnění: 

Vylučovací podmínka „umístění na tomtéž, nebo sousedním 
pozemku“, nemá vazbu na vlastní organizační uspořádání 
školského provozu. Prostorové uspořádání školních budov vychází 
často z historického vývoje a uspořádání mapy katastru často 
nekoresponduje s postupně se měnícím využitím budov na nich 
vystavěných. Stávající podmínka řadu škol poškodí, případně 
povede k účelovým změnám v katastru nemovitostí. 

71.  Sdružení 
místních 

samospráv 
ČR 

§ 1 odst. 10 
vyhláška č. 
14/2005 Sb. 

zásadní Odmítáme návrh změny § 1 odst. 10 (vyhláška č. 14/2005 Sb.) 
v tomto znění viz níže. 

2. Novelizovaný text vyhlášky: 

§ 1d odst. 10 

„Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti 
zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný 
ze státního rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle 
§ 16 odst. 9, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou provozu 
8 a více hodin. Na třídu zřízenou pro děti se závažnými vadami 
řeči nebo třídu školy zřízené pro děti s tímto znevýhodněním se 
věta první neuplatní.“ 

Námi navržené znění: Maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti zabezpečované vedle učitele asistentem 
pedagoga financovaný ze státního rozpočtu je stejný jako 
u příslušného učitele. 

Odůvodnění: 

Asistent pedagoga je veden učitelem a poskytuje podporu 
pedagogického procesu po celou dobu výuky a na tuto se musí také 
připravovat. Navržený rozsah považujeme za nedostatečný. Takto 
koncipovaná úprava by mohla vést ke snižování počtu asistentů 
pedagoga v mateřských školkách, ovšem v praxi nastává 
v některých MŠ situace, kdy se ve třídě vzdělává např. 5 dětí 
a každé z nich potřebuje asistenta, protože postižení je těžké. 
Jsou to děti na vozíčku, s těžkým mentálním postižením a mohly 
by takto přijít o asistenty, protože z vlastního rozpočtu je mateřské 
školky nezaplatí. Ztotožňujeme se s názorem veřejné ochránkyně 
práv, která uvádí ve svých připomínkách k předmětnému 
materiálu, že potřeby dětí a mateřských škol mohou být různé 
a není možné takto vyhláškou paušálně stanovit rozsah hodin 
asistenta pedagoga na jednu třídu. 

Vysvětleno.  

Úvazek asistenta pedagoga na 1 třídu v mateřské škole zřízené dle § 16 odst. 9 
školského zákona činí 0, 865.  Nejčastěji využívaný úvazek je 0, 5 a 0, 75 
sdíleného asistenta pedagoga. MŠMT reflektuje v návrhu aktuální stav. MŠMT 
současný stav nemění.  

U tříd mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona MŠMT 
zvyšuje (oproti běžným třídám MŠ) dobu překryvu učitelek ve třídě o 1 hodinu 
denně, tzn. celkem 3,5 hodiny. 

Činnost učitele a činnost asistenta pedagoga dle katalogů je velmi odlišná a nelze 
u obou pedagogických pracovníků stanovit stejnou přímou pedagogickou činnost.  

 

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDJCB3KF)



VI. Vyhodnocení připomínkového řízení 
 

26 
 

72.  Sdružení 
místních 

samospráv 
ČR 

§ 10 odst. 12 
vyhláška č. 
74/2005 Sb. 

zásadní Odmítáme návrh změny § 10 odst. 12 (vyhláška č. 74/2005 Sb.) 
v tomto znění viz níže. 

3. Novelizovaný text vyhlášky: 

§ 10 odst. 12 

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

Námi navržené znění: Maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti zabezpečované vedle vychovatele asistentem 
pedagoga financovaný ze státního rozpočtu je stejný jako 
u příslušného vychovatele. 

Odůvodnění: 

Asistent pedagoga je veden vychovatelem a poskytuje podporu 
pedagogického procesu po celou dobu vedení družiny a na tuto se 
musí také připravovat. Navržený rozsah považujeme 
za nedostatečný. 

Akceptováno.  

K 31. 10. 2018 bylo vykázáno 819 oddělení školních družin (dále ŠD) zřízených 
pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

ŠD vykázaly 179,8 přepočtených úvazků asistenta pedagoga v odděleních 
zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, 
což se rovná 0, 2195 přepočteného úvazku na jedno oddělení.  

MŠMT v návrhu reflektovalo aktuální stav, přesto na základě obdržených věcných 
připomínek přistoupí k navýšení maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga v odděleních školní družiny zřízených 
pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona na 15 hodin.  

Současně ve věci pouze stručné informace k zásadní změně při reformě 
financování školních družin od 1. 1. 2020 sdělujeme, že tuto v rámci zavedení 
zcela odlišného systému financování pedagogické práce ve školních družinách 
zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí představuje 
uplatnění pro tyto školní družiny novelou vyhlášky č. 74/2005 Sb. stanoveného 
maximálního rozsahu přímé pedagogické činnosti hrazené ze státního rozpočtu, 
kdy tento maximální rozsah je stanoven v podobě týdenního maximálního počtu 
hodin přímé pedagogické činnosti v závislosti na organizační struktuře školní 
družiny, tj. v závislosti na počtu oddělení školní družiny (jako PHmax v příloze 
novelizované vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání). Výsledné 
finanční prostředky státního rozpočtu budou podle účinků reformy namísto 
výpočtu a distribuce prostřednictvím systému republikových a krajských 
normativů od uvedeného data distribuovány ze strany MŠMT jako částka 
vypočtená v souladu s tímto ukazatelem. Rovněž jsou i nadále uplatňována 
od 1. 9. 2018 zavedená nová organizační pravidla v oddělení školní družiny. 

 

Připomínkové místo na text vypořádání 
již nereagovalo. 

73.  Unie 
školských 
asociací 

ČR 

část první 
Změna vyhlášky 
č. 14/2005 Sb. 

Čl. I 

 

zásadní Připomínkové znění:  
V § 1d vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
vyhlášky č. 151/2018 Sb., se  doplňují odstavce 9 a 10, které znějí: 
 
„(9) Za každé dítě se závažnými vadami řeči vzdělávající se ve škole nebo 
třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto 
znevýhodněním se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu 
o 1 hodinu.  
 
(10) Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti 
zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního 
rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského 
zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9, jde-li o pracoviště 
s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin. Na třídu zřízenou pro děti se 
závažnými vadami řeči nebo třídu školy zřízené pro děti s tímto 
znevýhodněním se věta první neuplatní. Je-li doba provozu kratší, 
než je uvedeno ve větě první, maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti se poměrně sníží. Odstavec 4 se uplatní obdobně.“.   

Připomínka a navrhované znění : 

Týdenní počet 36 hodin na 1 třídu považujeme za nedostatečný.  V řadě 
případů uvedený počet nestačí. Navrhujeme, aby byla dána možnost 
v ojedinělých a důvodných případech získat asistenta pedagoga v podobě 
podpůrného opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga . 

Vysvětleno.  

Ze statistických dat k 30. 9. 2018 bylo ověřeno, že úvazek asistenta pedagoga 
na 1 třídu v mateřské škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona činí 0, 865.  
Nejčastěji využívaný úvazek je 0, 5 a 0, 75 sdíleného asistenta pedagoga. 
MŠMT reflektuje v návrhu aktuální stav.   

U tříd mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona MŠMT 
zvyšuje (oproti běžným třídám MŠ) dobu překryvu učitelek ve třídě o 1 hodinu 
denně, tzn. celkem 3,5 hodiny. 

Rovněž je nutné si uvědomit, že v těchto třídách je legislativně omezen počet dětí 
na 6 – 14.  

 

Akceptováno. 
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Pro podporu naší připomínky např. v jedné z členských mateřských škol 
vzdělávají ve třídě 2 děti krmené pegem, 3 kočárky – děti s mentálním 
a tělesným postižením, 1 dítě po transplantaci jater, kdy tyto děti vyžadují 
neustálý dohled a kontrolu, 2 děti ADHD a autismus.  Zajištění takto 
složené třídy za pomocí asistenta pedagoga v navrhovaném počtu 36 hodin 
na třídu není možné za účasti 2 pedagogických pracovníků a 12 AP 
z podpůrného opatření. Je nutno tedy počítat s výjimečnými 
a odůvodněnými případy, a na tyto v rámci právní úpravy pamatovat.   

74.  Unie 
školských 
asociací 

ČR 

Změna vyhlášky 
č. 74/2005 Sb. 

 

zásadní Čl. II 

V § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. 
a vyhlášky č. 163/2018 Sb., se  doplňuje odstavec 12, který zní: 

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

Připomínky: 

Navrhovaný rozsah nezohledňuje skutečnost, že řada většina 
školních družin má i ranní provoz. Z tohoto hlediska považujeme 
navrhovaný počet 10 hodin na 1 oddělní za nedostatečné.   

Akceptováno.  

K 31. 10. 2018 bylo vykázáno 819 oddělení školních družin (dále ŠD) zřízených 
pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

ŠD vykázaly 179,8 přepočtených úvazků asistenta pedagoga v odděleních 
zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, což se 
rovná 0, 2195 přepočteného úvazku na jedno oddělení.   

MŠMT v návrhu reflektovalo aktuální stav, přesto na základě obdržených věcných 
připomínek přistoupí k navýšení maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti asistenta pedagoga v odděleních školní družiny zřízených 
pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona na 15 hodin.  

Současně ve věci pouze stručné informace k zásadní změně při reformě 
financování školních družin od 1. 1. 2020 sdělujeme, že tuto v rámci zavedení 
zcela odlišného systému financování pedagogické práce ve školních družinách 
zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí představuje 
uplatnění pro tyto školní družiny novelou vyhlášky č. 74/2005 Sb. stanoveného 
maximálního rozsahu přímé pedagogické činnosti hrazené ze státního rozpočtu, 
kdy tento maximální rozsah je stanoven v podobě týdenního maximálního počtu 
hodin přímé pedagogické činnosti v závislosti na organizační struktuře školní 
družiny, tj. v závislosti na počtu oddělení školní družiny (jako PHmax v příloze 
novelizované vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání). Výsledné 
finanční prostředky státního rozpočtu budou podle účinků reformy namísto 
výpočtu a distribuce prostřednictvím systému republikových a krajských 
normativů od uvedeného data distribuovány ze strany MŠMT jako částka 
vypočtená v souladu s tímto ukazatelem. Rovněž jsou i nadále uplatňována 
od 1. 9. 2018 zavedená nová organizační pravidla v oddělení školní družiny. 

Akceptováno. 

75.  Unie 
školských 
asociací 

ČR 

Změna vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. 

zásadní ČÁST TŘETÍ 

Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Čl. III 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění vyhlášky 
č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb. a vyhlášky 
č. 244/2018 Sb., se mění takto: 

V příloze č. 1 oddíle 1 bod 1.7. zní: 

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

Vysvětleno.  

 

Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení PHmax 
– průměrný počet žáků ve 

třídě 

Základní škola zřízena podle § 16 
odst. 9 školského zákona 

Méně 
než 6 6 – 10 více 

než 10 

79-01-C/01 Základní škola (1. 
stupeň) 20 27 32 

79-01-C/01 Základní škola (2. 
stupeň) 26 36 45 

 

Kód Obor vzdělání Údaje pro stanovení PHmax 
– průměrný počet žáků ve 

třídě 

Akceptováno. 
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V příloze č. 1 oddíle 1 se za bod 1.7 vkládá nový bod 1.8, který zní: 

„1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v oboru 
vzdělání základní škola, základní škola speciální, praktická škola 
jednoletá a praktická škola dvouletá a v oddělení školní družiny 
tvořeného pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona nelze 
dále poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta 
pedagoga.“.  

Dosavadní body 1.8. a 1.9. se označují jako body 1.9. a 1.10.  

Připomínky: 

Nesouhlasíme se striktním zrušení možnosti využití podpůrného 
opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Navrhujeme, 
aby byla ponechána možnost využití asistenta pedagoga v rámci 
podpůrného opatření, která bude vázána na důvody zvláštního 
zřetele hodné a pokud to vyžaduje charakter třídy, zejména, pak 
ve třídě vzdělávané podle RVP ZŠS. 

 

 Méně 
než 6 6 – 10 více 

než 10 

79-01-B/01 
Základní škola 
speciální (I. díl, 1. 
stupeň  

29 41 48 

79-01-B/01 
Základní škola 
speciální (I. díl, 2. 
stupeň) 

36 52 60 

79-01-B/01 Základní škola 
speciální (II. díl) 32 46 53 

 

Dle přiložené tabulky je vidět, že PHmax je stanoven více než učební plán daného 
stupně či ročníku, proto bude možné pro žáky těchto tříd a škol platit skupinovou 
intervenci. Hodiny navíc mohou být využity např. na dělení hodin či předmět 
speciálně pedagogické péče.   

Personální podpora je v dostatečném rozsahu. MŠMT zvyšuje podíl učitelů 
a speciálních pedagogů. Jakékoli výjimky a důvody zvláštního zřetele 
by způsobovaly další rozrůzněnost a nesystémové řešení. 

Obecně formulované výjimky v podobě, kterou uvádí připomínkové místo, 
povedou pouze k obcházení ustanovení vyhlášky, a tedy k tomu, že právní úprava 
nedocílí zamýšlených důsledků v podobě úlevy přetíženému systému školských 
poradenských zařízení. 
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