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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů 
 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
dne 29. května 2019, s termínem dodání stanovisek do 19. června 2019. Zaslané připomínky jsou doporučujícího charakteru. Vyhodnocení 

předmětného řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
MŽP  Bez připomínek.  
MO Bez připomínek.  
MK Bez připomínek.  
MZE Bez připomínek. .  
MD Bez připomínek.  
MZV Bez připomínek.  
MSP Bez připomínek.   
MZD Bez připomínek.  
MF Bez připomínek.  
MV Bez připomínek.  
MPO K čl. I, úvodní věta vyhlášky - do výčtu novel vyhlášky č.  16/2005 Sb. doporučujeme doplnit 

vyhlášku č. 111/2012 Sb. 
K čl. II - máme za to, že by bylo logicky správnější, aby vyhláška nabyla účinnosti patnáctým dnem 
po jejím vyhlášení ve smyslu čl. 53 Legislativních pravidel vlády a účinnost novelizačního bodu 2, 
tj. termínů jarních prázdnin stanovených v příloze vyhlášky č. 16/2005 Sb., byla odložena. 
K obsahu - upozorňujeme, že ve výčtu částí materiálu pro mezirezortní připomínkové řízení je jako 

Akceptováno částečně. 
Vysvětlení: Předmětem novely 
vyhlášky je především stanovení 
termínů jarních prázdnin od 
školního roku 2022/2023. Na 
základě výše uvedeného je 
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bod I. uvedena předkládací zpráva, která však nebyla do eKLEPu předkladatelem vložena.      stanovena účinnost dnem 1. září 
2022 (s výjimkou ust. čl. I bodu 1, 
který je pouze formální úpravou 
termínu velikonočních prázdnin a 
nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po jejím vyhlášení). 

MMR Bez připomínek.  
MPSV Bez připomínek.   
ÚVČR-KOM Bez připomínek.  
ÚVČR-VÚV Bez připomínek.  
Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek.  

Liberecký kraj Připomínky nedodány.  
Jihomoravský 
kraj 

Připomínky nedodány.  

Královéhradecký 
kraj 

Bez připomínek.  

Karlovarský kraj Připomínky nedodány.  
Jihočeský kraj Bez připomínek.  
Plzeňský kraj Připomínky nedodány.  
Ústecký kraj Bez připomínek.  
Zlínský kraj Bez připomínek.  
Středočeský kraj Připomínky nedodány.  
Hl. m. Praha Doporučujeme v čl. I úvodní části za slova „ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.“, v souladu s čl. 64 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „, vyhlášky č. 111/2012 Sb.“. 
Akceptováno. 

Pardubický kraj Bez připomínek.  
Olomoucký kraj Bez připomínek.  
Kraj Vysočina Bez připomínek.                       
ČMKOS Bez připomínek.  
SMO ČR Bez připomínek.  
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HK ČR Připomínky nedodány.          
CZESHA Doporučující připomínka 

§ 4, odst. 3 Připomínkované znění: 
(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. 
Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden 
připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.  
Navrhované znění: 
(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. 
Připadne-li 23. prosinec na úterý nebo středu, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. 
Jestliže 3. leden připadne na pátek nebo čtvrtek, končí prázdniny tímto pátkem. 
Odůvodnění: Velké množství škol řeší rozvržení prázdnin při stávající právní úpravě z ekonomických 
důvodů ředitelským volnem na jeden den, díky kterému je možné omezit vytápění budov již 
v průběhu víkendu. Vytápění na jeden pracovní den je vnímáno jako vysoce nerentabilní. V případě 
středních škol navíc velké procento dojíždějících žáků či žáků bydlících v domovech mládeže 
vykazuje v tomto dni absenci. Tato změna by reflektovala reálný stav v mnoha školách a nemá dopad 
na státní rozpočet 
 

Nebylo akceptováno. 
Vysvětlení: Znění ust. § 4 odst. 3 
není předmětem novely vyhlášky. 
Navrhovaná změna by způsobila 
značné obtíže mnohým zákonným 
zástupcům nezletilých žáků při 
zajištění péče o děti v dalších 
dnech vánočních prázdnin. 
V případě požadavku zákonných 
zástupců žáků na zajištění provozu 
školní družiny by bylo také nutné 
zajistit vytápění budovy školy a 
ekonomických úspor školy by 
rovněž nebylo dosaženo. 
Ředitel/ředitelka školy má v tomto 
případě vzhledem ke konkrétní 
situaci v dané škole možnost 
vyhlásit z organizačních nebo 
technických důvodů volné dny pro 
žáky podle § 24 odst. 2 školského 
zákona. 

Asociace gymnázií Připomínky nedodány.  
UZSČR Doporučující připomínka 

§ 4, odst. 3 Připomínkované znění: 
(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. 
Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden 
připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.  
Navrhované znění: 
(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. 
Připadne-li 23. prosinec na úterý nebo středu, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. 
Jestliže 3. leden připadne na pátek nebo čtvrtek, končí prázdniny tímto pátkem. 
Odůvodnění: Velké množství škol řeší rozvržení prázdnin při stávající právní úpravě z ekonomických 
důvodů ředitelským volnem na jeden den, díky kterému je možné omezit vytápění budov již 
v průběhu víkendu. Vytápění na jeden pracovní den je vnímáno jako vysoce nerentabilní. V případě 
středních škol navíc velké procento dojíždějících žáků či žáků bydlících v domovech mládeže 

Nebylo akceptováno. 
Vysvětlení: Znění ust. § 4 odst. 3 
není předmětem novely vyhlášky. 
Navrhovaná změna by způsobila 
značné obtíže mnohým zákonným 
zástupcům nezletilých žáků při 
zajištění péče o děti v dalších 
dnech vánočních prázdnin. 
V případě požadavku zákonných 
zástupců žáků na zajištění provozu 
školní družiny by bylo také nutné 
zajistit vytápění budovy školy a 
ekonomických úspor školy by 
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vykazuje v tomto dni absenci. Tato změna by reflektovala reálný stav v mnoha školách a nemá dopad 
na státní rozpočet 
 

rovněž nebylo dosaženo. 
Ředitel/ředitelka školy má v tomto 
případě vzhledem ke konkrétní 
situaci v dané škole možnost 
vyhlásit z organizačních nebo 
technických důvodů volné dny pro 
žáky podle § 24 odst. 2 školského 
zákona. 

KZPS Doporučující připomínka 
§ 4, odst. 3 Připomínkované znění: 
(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. 
Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden 
připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.  
Navrhované znění: 
(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. 
Připadne-li 23. prosinec na úterý nebo středu, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. 
Jestliže 3. leden připadne na pátek nebo čtvrtek, končí prázdniny tímto pátkem. 
Odůvodnění: Velké množství škol řeší rozvržení prázdnin při stávající právní úpravě z ekonomických 
důvodů ředitelským volnem na jeden den, díky kterému je možné omezit vytápění budov již 
v průběhu víkendu. Vytápění na jeden pracovní den je vnímáno jako vysoce nerentabilní. V případě 
středních škol navíc velké procento dojíždějících žáků či žáků bydlících v domovech mládeže 
vykazuje v tomto dni absenci. Tato změna by reflektovala reálný stav v mnoha školách a nemá dopad 
na státní rozpočet 
 

Nebylo akceptováno. 
Vysvětlení: Znění ust. § 4 odst. 3 
není předmětem novely vyhlášky. 
Navrhovaná změna by způsobila 
značné obtíže mnohým zákonným 
zástupcům nezletilých žáků při 
zajištění péče o děti v dalších 
dnech vánočních prázdnin. 
V případě požadavku zákonných 
zástupců žáků na zajištění provozu 
školní družiny by bylo také nutné 
zajistit vytápění budovy školy a 
ekonomických úspor školy by 
rovněž nebylo dosaženo. 
Ředitel/ředitelka školy má v tomto 
případě vzhledem ke konkrétní 
situaci v dané škole možnost 
vyhlásit z organizačních nebo 
technických důvodů volné dny pro 
žáky podle § 24 odst. 2 školského 
zákona. 

AČCKA Připomínky nedodány.  
AHSČR Připomínky nedodány.  

V Praze dne 2. září 2019 

Vypracovala: Mgr. Iva Plachá  
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