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IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

Novelizace vyhlášek má za cíl promítnout změny vyplývající ze zákona č. 101/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, související se stanovením 
maximální výše přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga ve třídě mateřské školy zřízené 
podle § 16 odst. 9 školského zákona1, v oddělení školní družiny zřízené pouze pro účastníky 
uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona a ve třídách přípravného stupně základní školy 
speciální, financované ze státního rozpočtu. 

1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství. 

1.2 Definice problému 

Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
přináší s účinností od 1. 9. 2019, resp. od 1. 1. 2020 s ohledem na přechodná ustanovení, změnu 
ve financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo 
svazky obcí. V souvislosti s touto změnou upravuje Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále „MŠMT“) principy financování asistentů pedagoga ve školách/třídách 
mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, v odděleních školní družiny 
zřízené pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, ve školách při školském 
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve třídách přípravného stupně 
základní školy speciální. 

Na novelu školského zákona navazují úpravy prováděcích předpisů – vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., vyhlášky č. 74/2005 Sb. a vyhlášky č. 48/2005 Sb., které definují výši 
financované přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. Zároveň je nutné specifikovat, že 
ve výše uvedených školách a třídách a odděleních školní družiny zřízených pouze pro účastníky 
uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona není možné po 31. 12. 2019 financovat personální 
podporu asistenta pedagoga či dalšího pedagogického pracovníka z podpůrných opatření. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Stávající právní stav vyhlášek č. 14/2005 Sb., č. 27/2016 Sb., č. 74/2005 Sb., a č. 48/2005 Sb., 
vychází z dosavadního normativního financování personální podpory asistenta pedagoga 
ve školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a v odděleních školní družiny 
zřízených výhradně pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. Současně jsou 
některá podpůrná opatření personálního charakteru ve výše uvedených školách a odděleních 
školní družiny financována ze státního rozpočtu. Tento stav nevede k systematickému uchopení 
financování asistentů pedagoga a nezohledňuje v reformě financování provedenou novelou 

 
1 Škola, třída či studijní skupina zřízená 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 postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem (§ 48 školského zákona).  
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školského zákona č. 101/2017 Sb. personální potřeby výše uvedených škol a školských 
zařízení. 

MŠMT stanoví prováděcím právním předpisem maximální počty hodin přímé pedagogické 
činnosti v mateřské škole a školní družině a třídě přípravného stupně základní školy speciální 
zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí v závislosti na jejich organizační struktuře 
financované ze státního rozpočtu. V aktuálním znění vyhlášky č. 14/2005 Sb., č. 74/2005 Sb. a 
č. 48/2005 Sb. však dosud není stanovena maximální výše přímé pedagogické činnosti asistenta 
pedagoga pro třídy mateřské školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, pro oddělení 
školní družiny zřízené pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona a pro třídy 
přípravného stupně základní školy speciální. 

Počty škol a tříd zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona (k 30. 9. 2018)  

 Počet škol 

Počet tříd (v běžných 
školách i ve školách 
zřizovaných podle 
§ 16 odst. 9 školského 
zákona)  

Mateřské školy 112 663 

Základní školy 329 3 387 

Střední školy 141 1 129 

Celkem 582 5 179 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Hlavní dotčené skupiny: 

a) děti, žáci a studenti se zdravotním znevýhodněním,  
b) asistenti pedagoga a vychovatelé školní družiny, kteří vykonávají přímou pedagogickou 

činnost ve třídách mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a 
v odděleních školní družiny zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 
odst. 9 školského zákona, 

c) mateřské školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a oddělení školní družiny 
zřízené pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona 

d) základní školy speciální, 
e) kraje, obce a svazky obcí, 
f) MŠMT. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem je: 

a) úprava vyhlášky č. 14/2005 Sb. tak, aby v souladu se změnou financování regionálního 
školství byl s účinností od 1. 9. 2019 nastaven maximální počet hodin přímé pedagogické 
činnosti asistenta pedagoga financovaný ze státního rozpočtu za každou třídu mateřské 
školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, 

b) úprava vyhlášky č. 14/2005 Sb. tak, aby byla pro ředitele mateřských škol zajištěna 
flexibilita při stanovení organizace dané mateřské školy, 
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c) úprava vyhlášky č. 27/2016 Sb. tak, aby bylo legislativně nastaveno, že v souladu se 
změnou financování regionálního školství s účinností od 1. 1. 2020 nebude personální 
podpora asistenta pedagoga a dalšího pedagogického pracovníka ve školách a třídách 
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, ve školách při školském zařízení pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a v odděleních školní družiny zřízených pouze 
pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona financována jako podpůrné 
opatření. Zároveň bude tento způsob financování ve výše uvedených školách k 31. 12. 2019 
ukončen, 

d) úprava vyhlášky č. 74/2005 Sb. tak, aby v souladu se změnou financování regionálního 
školství byl s účinností od 1. 9. 2019 nastaven maximální počet hodin přímé pedagogické 
činnosti asistenta pedagoga financovaný ze státního rozpočtu za každé oddělení školní 
družiny zřízené pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, 

e) úprava vyhlášky č. 48/2005 Sb. tak, aby v souladu se změnou financování regionálního 
školství byl s účinností od 1. 9. 2019 nastaven maximální počet hodin přímé pedagogické 
činnosti asistenta pedagoga financovaný ze státního rozpočtu za každou třídu přípravného 
stupně základní školy speciální.  

Navrhovaná právní úprava směřuje k tomu, aby pravidla pro stanovení výše přímé pedagogické 
činnosti asistenta pedagoga ve výše uvedených školách, třídách a odděleních odpovídala 
personálním potřebám škol a administrativně nezatěžovala dotčené subjekty. Stanoví hodnoty 
maximální výše přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu v těch případech, 
kdy nemohou být stanoveny v nařízení vlády, tzn. v mateřských školách, školních družinách, 
ve třídách přípravného stupně základní školy speciální. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Neřešení výše definovaných okruhů problémů může vést k následujícím nežádoucím 
důsledkům: 

a) přetrvávající nesystémové financování personální podpory z podpůrných opatření, 
b) zvýšené finanční nároky na státní rozpočet.  
c) nadměrná administrativní zátěž. 

2. Návrh variant řešení 

Varianty legislativního řešení jsou popsány v hlavních obsahových oblastech, jejichž úpravu 
je nutné vzhledem k výše definovaným problémům zvažovat. Jsou zvažovány tyto varianty: 

• varianta nulová, 
• varianta 1, 
• varianta 2. 

 
• Vyhláška č. 14/2005 Sb. – maximální počet hodin asistenta pedagoga financovaný 

ve třídě mateřské školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  
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Varianta 1 

Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 14/2005 Sb. s nově zavedenými pravidly 
pro financování pedagogické práce asistenta pedagoga ve třídách mateřských škol zřízených 
podle § 16 odst. 9 školského zákona.  

Varianta 2 

Varianta 2 znamená novelizaci vyhlášky č. 14/2005 Sb. financování pedagogické práce 
asistenta pedagoga ve třídách mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 
jak v rámci rozpočtu školy, tak ve výjimečných případech i z podpůrných opatření. Taková 
varianta se jeví jako nesystémová a výčet výjimek v právních předpisech může způsobovat 
v konečném důsledku další rozrůzněnost. 

• Vyhláška č. 14/2005 Sb. – nastavení organizace vzdělávání dětí ve věku od dvou do tří 
let 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy a náběh účinnosti ustanovení 
§ 2 odst. 4 k 1. 9. 2020.  

Varianta 1 
Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 14/2005 Sb. a odstranění § 2 odst. 4,  které 
stanovovalo s účinností od 1. 9. 2020 upřednostnit zřízení samostatné třídy pro děti od dvou 
do tří let. Povinnost nárokově přijímat děti od dvou let věku do mateřské školy byla zrušena 
novelou zákona č. 167/2018 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

Varianta 2 

Varianta 2 znamená novelizaci vyhlášky č. 14/2005 Sb. tak, že upřednostnění zřízení 
samostatné třídy pro děti ve věku od dvou do tří let bude pouze v případě, že má škola vytvořeny 
odpovídající materiální podmínky. Taková varianta se jeví jako nesystémová, ředitel školy je 
plně kompetentní zvolit optimální organizaci vzdělávání v dané mateřské škole. 

• Vyhláška č. 48/2005 Sb. – maximální počet přímé pedagogické činnosti asistenta 
pedagoga financovaný ve třídě přípravného stupně základní školy speciální   

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Varianta 1 

Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 48/2005 Sb. s nově zavedenými pravidly 
pro financování pedagogické práce asistenta pedagoga ve třídách přípravného stupně základní 
školy speciální. 

Varianta 2 

Varianta 2 znamená novelizaci vyhlášky č. 48/2005 Sb. s nově zavedenými pravidly 
pro financování pedagogické práce asistenta pedagoga ve třídách přípravného stupně základní 
školy speciální v rámci rozpočtu školy, ve výjimečných případech z podpůrných opatření. 
Taková varianta se jeví jako nesystémová a výčet výjimek v právních předpisech může 
způsobovat v konečném důsledku další rozrůzněnost. 
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• Vyhláška č. 74/2005 Sb. – maximální počet přímé pedagogické činnosti asistenta 
pedagoga financovaný v oddělení školní družiny zřízené pouze pro účastníky 
uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona  

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Varianta 1 

Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 74/2005 Sb. s nově zavedenými pravidly 
pro financování pedagogické práce asistenta pedagoga v odděleních školní družiny zřízených 
pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

Varianta 2 

Varianta 2 znamená novelizaci vyhlášky č. 74/2005 Sb. s nově zavedenými pravidly 
pro financování pedagogické práce asistenta pedagoga v odděleních školní družiny zřízených 
pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v rámci rozpočtu školy, 
ve výjimečných případech z podpůrných opatření. Taková varianta se jeví jako nesystémová 
a výčet výjimek v právních předpisech může způsobovat v konečném důsledku další 
rozrůzněnost. 

• Vyhláška č. 27/2016 Sb. – financování personální podpory asistenta pedagoga 
a dalšího pedagogického pracovníka z podpůrných opatření 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Varianta 1 

Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. a doplnění ustanovení, které zamezuje 
školám a třídám zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona a oddělením školní družiny 
zřízeným pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona čerpat finanční 
prostředky z podpůrných opatření na personální podporu. 

Varianta 2 

Varianta 2 znamená novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. a doplnění ustanovení, které zamezuje 
školám a třídám zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona a oddělením školní družiny 
zřízeným pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona čerpat finanční 
prostředky z podpůrných opatření na kompenzační a učební pomůcky, na personální podporu 
ve výjimečných případech. Taková varianta se jeví jako nesystémová a výčet výjimek 
v právních předpisech může způsobovat v konečném důsledku další rozrůzněnost. 

Pro výše uvedené školy a oddělení se stanoví maximální výše přímé pedagogické činnosti 
asistenta pedagoga financovaná ze státního rozpočtu v prováděcích právních předpisech 
ke školskému zákonu tak, aby byl zajištěn systémový způsob financování personální podpory 
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 v souladu s efektivním 
a účelným čerpáním finančních prostředků státního rozpočtu. Zavedením varianty 1 bude 
školám umožněno podpořit stabilitu pedagogických sborů a plánovat realizaci vzdělávacího 
procesu školy na základě nárokových finančních prostředků. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

V rámci diskuze se sociálními partnery a se zohledněním všech nákladů a přínosů byla jako 
jediná vhodná vždy zvolena varianta 1. 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

• Vyhláška č. 14/2005 Sb.: MŠMT stanoví prováděcím právním předpisem maximální výši 
přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga financovanou ze státního rozpočtu na třídu 
mateřské školy zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona v závislosti na délce provozu 
mateřské školy. Nevýhodou varianty 0 je, že bude přetrvávat řešení zvyšující jak 
administrativní zátěž škol a školských poradenských zařízení, tak finanční nároky na státní 
rozpočet. Dalším přínosem návrhu novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. je sjednocení pravidel 
pro stanovení počtu dětí ve třídách mateřské školy a zrušení povinnosti zřizovat pro děti od 
2 do 3 let samostatnou třídu v případě, že se bude jednat o mateřskou školu se 3 a více 
třídami. Zrušením předmětného ustanovení se pouze ruší povinnost zřídit samostatnou třídu 
pro děti od 2 do 3 let, nikoli však možnost je zřizovat. Ta zůstává i nadále. Nevýhodou 
varianty 0 a 2 je omezení kompetence ředitele školy ve stanovení organizace předškolního 
vzdělávání v dané mateřské škole. 

• Vyhláška č. 27/2016 Sb.: MŠMT stanoví prováděcím právním předpisem, že z podpůrných 
opatření není možné financovat pedagogickou práci asistenta pedagoga a dalšího 
pedagogického pracovníka ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského 
zákona a v odděleních školní družiny zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 
školského zákona. Zároveň stanoví termín ukončení tohoto způsobu financování personální 
podpory ve výše uvedených školách, třídách a odděleních k 31. 12. 2019. Nevýhodou 
varianty 0 je, že nebude stanoven dlouhodobě systémový způsob financování personální 
podpory ve školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a nebude tak 
zajištěn jednotný právní nárok těchto škol na finanční prostředky pro další personální 
podporu. 

• Vyhláška č. 74/2005 Sb.: MŠMT stanoví prováděcím právním předpisem maximální výši 
přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga financovanou ze státního rozpočtu 
na oddělení školní družiny zřízené pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského 
zákona bez ohledu na délku provozu školní družiny. Nevýhodou varianty 0 je, že bude 
přetrvávat řešení zvyšující jak administrativní zátěž škol a školských poradenských zařízení, 
tak finanční nároky na státní rozpočet. 

• Vyhláška č. 48/2005 Sb.: MŠMT stanoví prováděcím právním předpisem maximální výši 
přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga financovanou ze státního rozpočtu ve třídách 
přípravného stupně základní školy speciální. Nevýhodou varianty 0 je, že bude přetrvávat 
řešení zvyšující jak administrativní zátěž škol a školských poradenských zařízení, 
tak finanční nároky na státní rozpočet. 

3.2 Přínosy 

Hlavním přínosem právní úpravy je zajištění transparentních pravidel pro stanovení maximální 
výše přímé pedagogické činnosti asistentů pedagoga financované ze státního rozpočtu 
v uvedených školách, třídách a odděleních tak, že jejich výše bude na rozpočtový rok škole 
přidělena na základě údajů ve statistických výkazech a bude jednotná v celém systému 
regionálního školství. Současně dojde ke snížení administrativní zátěže a v důsledku zvýšení 
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stability pedagogických kolektivů a jejich profesionalizace i k postupnému zvyšování kvality 
poskytovaného speciálního vzdělávání. 

3.3 Finanční náklady 

Obecně lze konstatovat, že navržené řešení samo o sobě přímo negeneruje zvýšené náklady 
spojené s implementací. Navrhovaná úprava finanční náklady na podpůrná opatření 
personálního charakteru přerozdělí do rozpočtu jednotlivých škol. Současná nejednotná právní 
úprava modifikovala možnosti ke zvyšování finanční náročnosti personální podpory především 
u asistentů pedagoga, viz tabulka k 1. 1. 2019 za školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona: 

Zřizovatel Počet podpůrných 
opatření 

Přepočtený počet úvazků 
asistenta pedagoga 

MŠMT 40 30,472 

obec 1 037 767,779 

kraj 2 144 1645,226 

Celkem 3 221 2443,476 

z toho obec, kraj 3 181 2413,004 

Česká republika má v systému 663 tříd mateřských škol zřízených dle § 16 odst. 9 školského 
zákona. Zvýšení překryvu přímé pedagogické činnosti o 1 hodinu v jedné třídě přinese zvýšené 
náklady cca o 55 mil. Kč, včetně zákonných odvodů a FKSP. Tato skutečnost však nebude mít 
dopad na státní rozpočet. Tyto náklady budou saturovány v rámci limitu rozpočtu regionálního 
školství.   

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianty 0 a 2 neřeší zásadní cíle předkládané novely v oblasti systémového financování 
personální podpory asistenta pedagoga ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona na navíc by podporovaly další nárůst finančních nákladů. Hlavním přínosem 
je pak výše uvedená stabilizace pedagogických sborů ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 
a rovněž podpora jejich postupné profesionalizace a s tím související zvyšující se kvalita 
poskytovaného vzdělávání. 

4. Stanovení pořadí variant 

Varianta, která vede k dosažení cílů výše definovaných, je varianta 1 – úprava vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., 27/2016 Sb., 74/2005 Sb. a 48/2005 Sb. 

Varianta nulová, varianta 1 a varianta 2 jsou popsány v hlavních aspektech právní úpravy 
s ohledem na její cíle. Další varianty řešení byly při konzultacích se sociálními partnery 
a zainteresovanými subjekty zvažovány a diskutovány.  

Zhodnocení dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Finanční dopady navrhované právní úpravy lze považovat za rozpočtově nenavýšené, neboť 
finanční prostředky státního rozpočtu dosud alokované na podpůrná opatření budou školám 
na základě MŠMT poskytnutých statistických údajů přiděleny do rozpočtu na kalendářní rok. 

Zhodnocení dopadů na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky  
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Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České 
republiky.  

Zhodnocení sociálních dopadů, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny 

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. 

Zhodnocení dopadů na spotřebitele 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na spotřebitele. 

Zhodnocení dopadů na životní prostředí  

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k životnímu prostředí.  

Zhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen  

Navrhovaná právní úprava není diskriminační, naopak směřuje k naplnění vzdělávacích potřeb 
všech žáků bez rozdílu, v souladu s jejich nejlepším zájmem. Na tomto přístupu předkládaná 
novela vyhlášek nic nemění. 

Zhodnocení dopadů na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na výkon státní statistické služby. 

Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů  

Pokud dochází k předávání osobních údajů, tak pouze mezi orgány státní správy, respektive 
mezi školami a MŠMT ve statistických výkazech, a to v míře nezbytné pro nastavení výše 
finančních prostředků.  

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Změny obsažené v návrhu žádným způsobem neovlivňují bezpečnost či obranu státu.  

Zhodnocení korupčních rizik  

Návrh novely vyhlášky je pouze změnou upravující vnitřní rozpory a změnou přinášející 
některé administrativní úspory. Návrh nepřináší žádná nová potenciální korupční rizika. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

V rámci doporučené varianty budou upraveny vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
č. 27/2016 Sb., č. 74/2005 Sb. a č. 48/2005 Sb. a dány do souladu s novelou školského zákona, 
která zavádí nový systém financování regionálního školství. Zavedení do praxe vyžaduje 
metodickou podporu MŠMT a Národního institutu pro další vzdělávání směrem ke školám 
a jejich zřizovatelům.  

Vynucování budou zajišťovat na úrovni zřizovatelů a škol kontrolní mechanismy. 
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Odpovědnost za implementaci vybrané varianty ponesou jednotlivé školy. 

6. Přezkum účinnosti regulace  

Výkon kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání 
a školských služeb, je v pravomoci České školní inspekce (dále „ČŠI“) podle § 174 odst. 2 
školského zákona. Osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout 
případná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného 
odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené ČŠI. Na základě výsledků inspekční činnosti přijímá 
zřizovatel bez zbytečného odkladu opatření ve školách a školských zařízeních, které zřizuje.  

Vedle výstupů inspekční činnosti (v rámci inspekční činnosti vykonáváním veřejnosprávní 
kontroly využívání prostředků státního rozpočtu, výroční zprávy ČŠI) a statistik bude MŠMT 
sledovat působení nové úpravy v praxi sběrem statistických dat a sledováním čerpání rozpočtů. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Věcné parametry úpravy byly projednávány v rámci jednání se zástupci dotčených subjektů 
a se zřizovateli. Jednalo se o odborné asociace a zástupce krajských úřadů. Závěrem jednání 
bylo zavést systémové řešení financování personální podpory asistenta pedagoga v segmentu 
speciálního školství a nastavit pro práci těchto pedagogických pracovníků jednotné parametry 
v rámci celé ČR. Při zpracování vyhlášky vycházel předkladatel z vlastních statistických dat. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení předškolního a speciálního vzdělávání, 
tel. 234 811 886. 
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