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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

Důvodem připravované změny pravidel snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti 

zástupců ředitele je především posílení kompetencí ředitele školy a sjednocení pravidel pro 

ustanovování zástupců ředitele. Současně má navrhovaná úprava za cíl omezit rizika 

neefektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu, k němuž by mohlo dojít 

v návaznosti na spuštění změny financování školství zřizovaného kraji, obcemi a svazky obcí. 

1.1 Název 

Nařízení vlády, kterým se mění 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. 

1.2 Definice problému 

V  tzv. normativním způsobu financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí 

nebo svazkem obcí, neexistuje jiná, než faktická regulace počtu zástupců ředitele a jejich 

stanoveného týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti prostřednictvím rozepsaného 

objemu přidělených finančních prostředků státního rozpočtu. Platné znění nařízení vlády také 

jednoznačně neodpovídá na otázku, zda lze tytéž započitatelné jednotky započítat více 

zástupcům ředitele – je proto v praxi dvojí přístup. Při přístupu restriktivním určí ředitel podle 

počtu započitatelných jednotek a přílohy nařízení vlády rozsah odpočtů ze standardní míry přímé 

pedagogické činnosti a tento rozsah odpočtu přidělí svému zástupci nebo v daném poměru 

rozdělí mezi více zástupců. Při volnějším přístupu stanoví ředitel podle počtu započitatelných 

jednotek a přílohy nařízení vlády svému zástupci, popřípadě svým zástupcům, týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti, a to i tak, že některé započitatelné jednotky započte opakovaně 

(např. zástupci, jenž má svěřenu agendu průřezového charakteru, a vykonává tedy svou činnost 

vůči všem třídám školy). Dalším problémem současné právní úpravy je, že u zástupců ředitele 

není určeno, od jakého minimálního počtu započitatelných jednotek se zástupcům týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti snižuje.  

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je právním předpisem vydaným na základě zmocnění § 23 odst. 5 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Nařízení vlády stanoví rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických 

pracovníků škol zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Pro tuto kategorii 

pedagogických pracovníků je tedy kogentně stanovena struktura pracovní doby – podílu doby 

výkonu přímé pedagogické činnosti a doby pro výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou 

činností (§ 22a zákona č. 563/2004 Sb.). 

Stávající úprava obsažená v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. stanoví v případě zástupců ředitele 

jednotlivých druhů škol počet tříd, který je rozhodný pro určení jejich týdenního rozsahu přímé 

pedagogické činnosti. Ředitelé mají možnost ustanovit zástupce ředitele se sníženým týdenním 

rozsahem přímé pedagogické činnosti již při minimálním počtu tříd (např. 1–3) v rámci školy. 

Dále platí, že pokud je ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, stanoví se každému z nich 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle jím přiděleného počtu tříd.  
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1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

 právnické osoby vykonávající činnost školy, zřizované ministerstvem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí (organizace činnosti školy nebo školského zařízení), 

 vedoucí pedagogičtí pracovníci, zejména zástupci ředitele, vedoucí učitelé nebo vedoucí 

vychovatelé, 

 krajské úřady (podle vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech), 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

1.5. Popis cílového stavu 

Bude stanoven nový způsob určení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců 

ředitele, a to tak, že bude určen minimální počet započitatelných jednotek pro zřízení funkce 

zástupce ředitele, jenž bude mít snížený rozsah přímé pedagogické činnosti. Nový způsob určení 

týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti bude nadále zohledňovat velikost školy a počet 

jejích součástí. Aby bylo posíleno postavení ředitele školy jako manažera, bude využit princip 

tzv. „konta“ či „banky“ odpočtů z týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců 

ředitele. Celkový rozsah odpočtů bude určen podle počtu rozhodných jednotek, kterými jsou 

třídy, oddělení, studijní skupiny apod. V rámci tohoto rozsahu odpočtů si bude ředitel moci určit 

odpovídající počet svých zástupců; nebude však možné, aby měl zástupce ředitele nižší týdenní 

rozsah přímé pedagogické činnosti než ředitel školy. Navržená rozpětí počtu jednotek a rozsah 

odpočtů budou konstruovány tak, aby odpovídaly standardní praxi organizace škol.  

1.6 Zhodnocení rizika 

Nedojde-li k úpravě způsobu snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců 

ředitele škol v regionálním školství, mohlo by hrozit v souvislosti se zavedením změny 

financování neefektivní čerpání finančních prostředků státního rozpočtu. 

2. Návrh variant řešení 

Byly uvažovány tyto varianty: 

 varianta nulová, 

 varianta 1 – úprava nařízení vlády č. 75/2005 Sb.  

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Varianta 1 – Na základě parametrů přidělování finančních prostředků reformy financování tato 

varianta k 1. 7. 2020 nově nastavuje pravidlo snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti 

zástupců ředitele školy v souhrnu dle počtu rozhodných jednotek, jimiž jsou třídy, oddělení, 

studijní skupiny atd. Rozdělení sníženého počtu hodin na jednotlivé pracovníky na pozici 

zástupce ředitele školy bude nadále v kompetenci ředitele školy a umožní mu tak při organizaci 

řízení subjektu maximálně zohlednit konkrétní podmínky školy. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Vzhledem k tomu, že úpravy nastavení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti mají 

přímý dopad do počtu tzv. úvazků pedagogických pracovníků v regionálním školství, jsou 

s těmito úpravami vždy spojeny především finanční náklady státního rozpočtu. 
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Přínosem navrhované změny právní úpravy je především posílení kompetencí ředitele školy 

a rovněž zajištění efektivity čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v novém systému 

financování některých druhů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem 

obcí ze státního rozpočtu. Dalším přínosem je nastavení jednotných pravidel pro ustanovování 

zástupců ředitele, přičemž ředitelé nebudou omezeni ve svém manažerském rozhodování o počtu 

svých zástupců. 

3.2 Přínosy 

Jako přínosy lze tedy spatřovat: 

 posílení postavení ředitele školy jako manažera, 

 nastavení jednotných pravidel pro ustanovování zástupců ředitele, 

 zajištění efektivity čerpání finančních prostředků státního rozpočtu. 

3.3 Finanční náklady 

Finanční dopady byly kvalifikovaně odhadnuty podle stavu školního roku 2018/2019 jak pro 

variantu 1, tak pro variantu 0, a to s tím cílem, odhadnout, jaké by mohly být finanční dopady na 

státní rozpočet, pokud by se změna nařízení vlády neuskutečnila a ředitelé se rozhodli využít 

neexistenci navrhované regulace. Finanční dopady jsou v případě varianty 0 (zachování stávající 

právní úpravy) výrazně vyšší než v případě varianty 1 (úprava nařízení vlády č. 75/2005 Sb.). 

 varianta 0 varianta 1 

nárůst 

úvazků 

v platech 

(v mil. Kč) 

nárůst 

úvazků 

v platech 

(v mil. Kč) 

Školy 1576,74 1 137,01     662,91 479,73 

Další pracoviště ŠPZ   80,50 60,28 

Další pracoviště ZUŠ   210,00 146,60 

Celkem 1576,74 1 137,01     953,41 686,61 

Finanční dopad návrhu zavedení možnosti snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti 

vedoucím dalších pracovišť školských poradenských zařízení (ŠPZ) a základních uměleckých 

škol (ZUŠ) je vyčíslen jen pro variantu 1 a počítá s nejvyšším rozsahem 5 hodin týdně na 

pracoviště. 

Finanční dopad je v platech vyčíslen s předpokládaným průměrným platem roku 2020, je včetně 

zákonných odvodů a je vyjádřen v celoroční výši dopadů. 

4. Návrh řešení  

Varianta, která vede k dosažení výše definovaných cílů, je varianta 1 – úprava nařízení vlády  

č. 75/2005 Sb. Pro větší názornost je součástí této zprávy několik modelových příkladů návrhu 

řešení.  
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Modelové příklady návrhu řešení 

Následující příklady pracují s termínem „jednotka“ jako souhrnným označením pro třídy, 

oddělení a další započitatelné jednotky podle § 4 nařízení vlády. Z důvodu úspory tento oddíl 

používá i několik dalších zkratek: NV 75 je  nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ZŘ je zástupce 

ředitele, PPČ je přímá pedagogická činnost.  

Ředitel školy si bude moci určit takový počet zástupců, který bude odpovídat rozsahu možného 

snížení odpočtů při dodržení pravidla, že zástupce ředitele nemůže mít nižší týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti než ředitel školy. Níže uvedené příklady tak uvádějí pouze jednu či více 

z možných alternativ řešení. 

 

Příklad č. 1 

Mateřská škola se 2 pracovišti – na jednom pracovišti jsou 2 jednotky MŠ, na dalším 

(odloučeném) pracovišti je 1 jednotka MŠ. 

Zástupce ředitele nelze ustanovit, jelikož v mateřské škole je to možné až od počtu 4 jednotek. 

Lze ustanovit vedoucího odloučeného pracoviště a tomu snížit týdenní rozsah přímé pedagogické 

činnosti až o 5 hodin týdně (Příloha č. 2, bod 1. Mateřská škola; § 3 odst. 1 NV 75). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd) 

1. pracoviště 2 

2., odloučené pracoviště 1 

celkem 3 

 

Týdenní rozsah PPČ lze snížit až o 5 hodin týdně vedoucímu odloučeného pracoviště. 

 

Příklad č. 2 

Mateřská škola se 3 pracovišti (z toho 2 odloučenými) – na jednom pracovišti jsou 4 jednotky 

MŠ, na druhém pracovišti jsou 2 jednotky MŠ a na třetím pracovišti je 1 jednotka MŠ. 

A) Lze ustanovit zástupce ředitele, který bude mít s ohledem na celkový počet 7 jednotek snížen 

týdenní rozsah PPČ o 14 hodin týdně, nebo 

B) bude ustanoven zástupce ředitele na prvním pracovišti se 4 jednotkami se snížením o 11 hodin 

týdně a pro další dvě odloučená pracoviště se 2 jednotkami a 1 jednotkou lze ustanovit vedoucí 

odloučených pracovišť a každému z nich snížit týdenní rozsah PPČ až o 5 hodin týdně (Příloha 

č. 2, bod 1. Mateřská škola; § 3 odst. 1, § 4 odst. 2 NV 75). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd) 

1. pracoviště 4 

2., odloučené pracoviště 2 

3., odloučené pracoviště 1 

celkem 7 

 

A) Zástupci ředitele lze snížit týdenní rozsah PPČ o 14 hodin (celkem 7 jednotek). 
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B) Lze ustanovit vedoucí 2 odloučených pracovišť se snížením až o 5 hodin týdně u každého 

z nich a zástupce ředitele. Počet 3 jednotek za odloučená pracoviště není započten pro zástupce 

ředitele – tomu bude příslušet snížení 11 hodin týdně. 

 

Příklad č. 3 

Základní škola se školní družinou spojená s mateřskou školou, která je odloučeným pracovištěm 

(MŠ – 1 jednotka, ZŠ – 1 jednotka, ŠD – 1 jednotka). 

Vzhledem k celkovému počtu 3 jednotek nelze ustanovit zástupce ředitele se sníženým rozsahem 

PPČ, jelikož v mateřské škole je to možné až od počtu 4 jednotek a v základní škole až od počtu 

5 jednotek. Lze ustanovit vedoucího odloučeného pracoviště a tomu snížit týdenní rozsah PPČ 

až o 5 hodin týdně (Příloha č. 2, bod 1. Mateřská škola, bod 3. Základní škola; § 3 odst. 1 NV 

75). 

Podle § 2 odst. 4 NV 75 platí, že u právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se 

stanoví týdenní rozsah PPČ ředitele školy podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze 

č. 1 k NV 75 stanovena PPČ nejnižší. Do počtu jednotek se řediteli školy započítávají všechny 

jednotky této právnické osoby. – V případě mateřské školy spojené se základní školou a školní 

družinou (MŠ – 1 jednotka, ZŠ – 1 jednotka, ŠD – 1 jednotka) by měl ředitel školy s ohledem na 

celkový počet 3 jednotek týdenní rozsah PPČ 12 hodin (bod 2.3. Přílohy č. 1 k NV 75). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd, oddělení) 

ZŠ 1 

ŠD 1 

MŠ, odloučené pracoviště 1 

celkem 3 

 

Lze ustanovit vedoucího odloučeného pracoviště a tomu snížit týdenní rozsah PPČ až o 5 hodin 

týdně. 

 

Příklad č. 4 

Základní škola se školní družinou spojená s mateřskou školou, která je odloučeným pracovištěm 

(MŠ – 3 jednotky, ZŠ – 5 jednotek, ŠD – 2 jednotky). 

A) Lze ustanovit zástupce ředitele, který bude mít s ohledem na celkový počet 10 jednotek snížen 

týdenní rozsah PPČ o 17 hodin týdně (§ 4c odst. 3 NV 75; Příloha č. 2, bod 1. Mateřská škola), 

nebo 

B) lze ustanovit zástupce ředitele pro ZŠ a ŠD (dohromady 7 jednotek), který bude mít snížen 

týdenní rozsah PPČ o 11 hodin týdně (§ 4c odst. 3 NV 75; Příloha č. 2, bod 3. Základní škola) 

a zároveň ustanovit vedoucího odloučeného pracoviště (MŠ s 3 jednotkami) a tomu snížit týdenní 

rozsah přímé pedagogické činnosti až o 5 hodin týdně (§ 3 odst. 1, § 4 odst. 2 NV 75). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd, oddělení) 

ZŠ 5 

ŠD 2 
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MŠ, odloučené pracoviště 3 

celkem 10 

 

A) Pro zástupce ředitele přísluší za celkem 10 jednotek snížení o 17 hodin týdně. 

B) Zástupci ředitele pro ZŠ a ŠD přísluší za celkem 7 jednotek snížení o 11 hodin týdně. 

Vedoucím odloučeného pracoviště MŠ přísluší snížení až o 5 hodin týdně. 

 

Příklad č. 5 

Základní škola se školní družinou, která je odloučeným pracovištěm (ZŠ – 9 jednotek, ŠD – 2 

jednotky). 

Lze ustanovit zástupce ředitele, který bude mít s ohledem na celkový počet 11 jednotek snížen 

týdenní rozsah PPČ o 11 hodin týdně (§ 4c odst. 3 NV 75; Příloha č. 2, bod 3. Základní škola). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd, oddělení) 

ZŠ 9 

ŠD, odloučené pracoviště 2 

celkem 11 

 

Pro zástupce ředitele přísluší za celkem 11 jednotek snížení o 11 hodin týdně. 

To, že je školní družina odloučeným pracovištěm, nehraje pro možnost ustanovení vedoucího 

tohoto pracoviště roli, a to ani kdyby měla větší počet jednotek, neboť s touto možností se 

u školních družin v návrhu novely nepočítá (§ 3 odst. 1 NV 75). 

 

Příklad č. 6 

Základní škola se školní družinou (ZŠ – 16 jednotek, ŠD – 3 jednotky). 

Lze ustanovit dva zástupce ředitele (např. jeden zástupce ředitele pro ZŠ a druhý zástupce ředitele 

pro ŠD), jejichž celkové snížení týdenního rozsahu PPČ bude o 22 hodin týdně, a to s ohledem 

na celkový počet 19 jednotek (§ 4c odst. 3 NV 75; Příloha č. 2, bod 3. Základní škola). Celkové 

snížení týdenního rozsahu PPČ o 22 hodin týdně může ředitel školy rozdělit mezi jednotlivé 

zástupce ředitele dle svého uvážení. 

Pracoviště Počet jednotek (tříd, oddělení) 

ZŠ 16 

ŠD 3 

celkem 19 

 

Pro zástupce ředitele přísluší za celkem 19 jednotek snížení o 22 hodin týdně. Mezi zástupce 

ředitele může být tento rozsah snížení rozdělen v různém poměru (např. ZŘ pro ZŠ a ZŘ pro 

ŠD). 
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Další možností může být zřízení funkce ZŘ a vedoucí vychovatelky ŠD. Při třech jednotkách 

by měla vedoucí vychovatelka ŠD týdenní rozsah PPČ 25 hodin (Příloha č. 1 bod 7.2. Školní 

družina a školní klub), na ZŘ by připadalo 16 jednotek se snížením o 15 hodin; jednotky 

započtené vedoucímu vychovateli ŠD se ZŘ nezapočítávají (§ 4 odst. 2 NV 75). 

 

Příklad č. 7 

Základní škola – celkový počet 32 jednotek. Při tomto počtu jednotek je snížení týdenního rozsahu 

PPČ zástupce ředitele celkem o 33 hodin. 

A) Lze ustanovit tři zástupce ředitele, přičemž např. každý z nich bude mít snížen týdenní rozsah 

PPČ o 11 hodin, nebo 

B) budou ustanoveni pouze dva zástupci ředitele, kteří však budou mít vyšší snížení – např. jeden 

ZŘ o 16 hodin a druhý ZŘ o 17 hodin (§ 4b a § 4c odst. 1 NV 75; Příloha č. 2, bod 3. Základní 

škola). Současně musí být splněna podmínka, že žádný ze zástupců ředitele nemůže mít nižší 

týdenní rozsah PPČ, než má ředitel školy (§ 4e NV 75). Ředitel školy by měl vzhledem 

k celkovému počtu 32 jednotek týdenní rozsah PPČ 5 hodin (bod 2.4. Přílohy č. 1 k NV 75). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd) 

ZŠ 32 

celkem 32 

 

Pro zástupce ředitele přísluší za celkem 32 jednotek snížení o 33 hodin týdně. Mezi zástupce 

ředitele může být tento rozsah snížení rozdělen poměrně stejně (např. třem po 11 hodinách 

snížení) nebo v různém poměru (např. prvnímu ZŘ se snížením o 16 hodin, druhému ZŘ se 

snížením o 17 hodin). 

 

Příklad č. 8 

Střední škola – celkový počet 32 jednotek. Při tomto počtu jednotek je snížení týdenního rozsahu 

PPČ pro zástupce ředitele celkem o 33 hodin. 

A) Lze ustanovit tři zástupce ředitele, přičemž např. každý z nich bude mít snížen týdenní rozsah 

PPČ např. rovnoměrně o 11 hodin, nebo 

B) budou ustanoveni pouze dva zástupci ředitele, kteří budou mít vyšší snížení – např. jeden ZŘ 

o 17 hodin a druhý ZŘ o 16 hodin (§ 4b a § 4c odst. 1 NV 75; Příloha č. 2, bod 4. Střední škola 

a konzervatoř). Současně musí být splněna podmínka, že žádný ze zástupců ředitele nemůže mít 

nižší týdenní rozsah PPČ, než má ředitel školy (§ 4e NV 75). Ředitel školy by měl vzhledem 

k celkovému počtu 32 jednotek týdenní rozsah PPČ 2 hodiny (bod 2.4. Přílohy č. 1 k NV 75). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd) 

SŠ 32 

celkem 32 

 

Pro zástupce ředitele přísluší za celkem 32 jednotek snížení o 33 hodin týdně. Mezi zástupce 

ředitele může být tento rozsah snížení rozdělen poměrně stejně (např. třem po 11 hodinách 
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snížení) nebo v různém poměru (např. prvnímu ZŘ se snížením o 16 hodin, druhému ZŘ se 

snížením o 17 hodin). 

 

Příklad č. 9 

Základní škola se školní družinou spojená se základní uměleckou školou (ZŠ – 9 jednotek, ŠD – 

2 jednotky, ZUŠ – 4 jednotky). 

Lze ustanovit 2 zástupce ředitele, jejichž celkové snížení týdenního rozsahu PPČ bude o 21 hodin 

týdně, a to s ohledem na to, že u zástupce ředitele pro ZŠ je snížení při 11 jednotkách o 11 hodin 

týdně a u zástupce ředitele pro ZUŠ je snížení při 4 jednotkách o 10 hodin týdně (§ 4c odst. 2 

NV 75; Příloha č. 2, bod 3. Základní škola; Příloha č. 3, bod 2. Základní umělecká škola). 

Celkové snížení týdenního rozsahu PPČ o 21 hodin (11 + 10 hodin) týdně může ředitel školy 

rozdělit mezi jednotlivé zástupce ředitele dle svého uvážení (§ 4b NV 75). Současně musí být 

splněna podmínka, že žádný ze zástupců ředitele nemůže mít nižší týdenní rozsah PPČ, než má 

ředitel školy (§ 4e NV 75). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd, oddělení) 

ZŠ 9 

ŠD 2 

celkem podle přílohy č. 2 11 

ZUŠ 4 

celkem podle přílohy č. 3 4 

 

ZŠ a ŠD (podle přílohy č. 2) vytváří svým počtem jednotek 11 rozsah snížení 11 hodin, ZUŠ 

(podle přílohy č. 3) vytváří dalších 10 hodin snížení. Ředitelství školy tak má k dispozici 

celkem 21 hodin týdně snížení. Pozor – postup, který by sečetl jednotky bez ohledu na to, zda 

jde o činnosti uvedené v příloze č. 2 nebo v příloze č. 3, by nebyl správný – byl by výrazně 

nižší. Sčítá se až zjištěný rozsah snížení PPČ (§ 4c odst. 2 NV 75). 

 

Příklad č. 10 

Střední škola spojená s domovem mládeže (SŠ – 15 jednotek, DM – 5 jednotek). 

A) Lze ustanovit 2 zástupce ředitele, a to s ohledem na to způsob zjištění rozsahu snížení, tedy 

u zástupce ředitele pro SŠ by bylo snížení při 15 jednotkách o 16 hodin týdně a u zástupce ředitele 

pro DM by bylo snížení při 5 jednotkách o 10 hodin týdně, nebo 

B) lze ustanovit 2 zástupce ředitele, jejich celkové snížení týdenního rozsahu PPČ bude stejné 

jako v předchozím případě, a to o 26 hodin týdně (§ 4c odst. 2 NV 75; Příloha č. 2, bod 4. Střední 

škola a konzervatoř; Příloha č. 3, bod 5. Domov mládeže). Celkové snížení týdenního rozsahu 

PPČ o 26 hodin (16 + 10 hodin) týdně může ředitel školy rozdělit mezi jednotlivé zástupce 

ředitele dle svého uvážení (§ 4b NV 75). Současně musí být splněna podmínka, že žádný ze 

zástupců ředitele nemůže mít nižší týdenní rozsah PPČ, než má ředitel školy (§ 4e NV 75). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd, výchovných skupin) 

SŠ 15 
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celkem podle přílohy č. 2 15 

DM 5 

celkem podle přílohy č. 3 5 

 

SŠ (podle přílohy č. 2) vytváří svým počtem jednotek 15 rozsah snížení 16 hodin, DM (podle 

přílohy č. 3) vytváří dalších 10 hodin snížení. Ředitelství školy tak má k dispozici celkem 26 

hodin týdně snížení. Pozor – postup, který by sečetl jednotky bez ohledu na to, zda jde 

o činnosti uvedené v příloze č. 2 nebo v příloze č. 3, by nebyl správný – byl by výrazně nižší. 

Sčítá se až zjištěný rozsah snížení PPČ (§ 4c odst. 2 NV 75). 

 

Příklad č. 11 

Střední odborná škola spojená s domovem mládeže (SŠ – 16 tříd, DM – 3 skupiny); škola má 286 

žáků, z toho ve 4 třídách oboru vzdělání s maturitou 70 a ve 12 třídách oborů vzdělání s výučním 

listem 216 žáků; počet skupin odborného výcviku ve škole je 16, počet skupin odborného výcviku 

u zaměstnavatelů je 20 (čemuž po přepočtu na polovinu odpovídá 10 skupin odborného výcviku). 

A) Lze ustanovit např. 2 zástupce ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele pro 

praktické vyučování a zástupce ředitele pro domov mládeže; pro odborný výcvik lze ustanovit 2 

zástupce ředitele (nebo vedoucí učitele odborného výcviku), nebo 

B) lze ustanovit více zástupců ředitele, přičemž jejich celkové snížení týdenního rozsahu PPČ 

bude 33 hodin týdně; celkové snížení týdenního rozsahu může ředitel školy rozdělit mezi 

jednotlivé zástupce ředitele dle svého uvážení (§ 4b NV 75). Současně musí být splněna 

podmínka, že žádný ze zástupců ředitele nemůže mít nižší týdenní rozsah PPČ, než má ředitel 

školy (§ 4e NV 75). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd, výchovných skupin) 

SŠ 

16 tříd, z toho: 

4 v oborech s maturitní zkouškou, 

12 v oborech s výučním listem 

z celkového počtu žáků 286 je 70 v oborech 

s maturitní zkouškou; zbylých 216 vykonává 

odborný výcvik 

celkem podle přílohy č. 2 
16 tříd a 1 jednotka za 70 žáků v oborech 

s maturitní zkouškou 

DM 3 

celkem podle přílohy č. 3 3 

 

SŠ (podle přílohy č. 2) vytváří svým počtem jednotek 16 rozsah snížení 16 hodin, úsek 

praktického vyučování s 1 jednotkou (započatých 120 žáků) vytváří snížení o dalších 7 hodin 

týdně, DM (podle přílohy č. 3) vytváří dalších 10 hodin snížení. Ředitelství školy tak má 

k dispozici celkem 33 hodin týdně snížení. Pozor – postup, který by sečetl jednotky bez ohledu 

na to, zda jde o činnosti uvedené v příloze č. 2 nebo v příloze č. 3, by nebyl správný – byl by 
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výrazně nižší. Sčítá se až zjištěný rozsah snížení PPČ (§ 4c odst. 2 NV 75). Úsek praktického 

vyučování (§ 4d) navyšuje objem snížení, které má ředitel školy k dispozici podle § 4c. 

Počet skupin odborného výcviku (26: [16 + (20 / 2)] umožní zřídit funkce 2 vedoucích učitelů 

odborného výcviku (popř. ZŘ) s týdenním rozsahem PPČ nejvýše 7 hodin týdně. 

 

Příklad č. 12 

Gymnázium s některými třídami sportovního zaměření – celkový počet jednotek 16, z toho jsou 4 

třídy, do nichž jsou zařazeni pouze žáci oboru vzdělání se sportovní přípravou. Celkový počet 

jednotek je po přepočtení 20 [12 + (4 * 2)]. 

Lze ustanovit např. 2 zástupce ředitele s celkovým snížením týdenního rozsahu PPČ o 22 hodin. 

Celkové snížení týdenního rozsahu může ředitel školy rozdělit mezi jednotlivé zástupce ředitele 

dle svého uvážení (§ 4b NV 75). 

Pracoviště Počet jednotek (tříd) 

třídy oborů nesportovního zaměření 12 

třídy oborů se sportovní přípravou 4 

celkem 20 

 

Třídy, do nichž jsou zařazeni pouze žáci oboru vzdělání se sportovní přípravou, se do počtu 

jednotek započítávají s dvojnásobnou váhou. S celkovým počtem jednotek 20 lze tedy 

ustanovit např. 2 zástupce ředitele s celkovým snížením týdenního rozsahu PPČ o 22 hodin. 

 

Zhodnocení dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Finanční dopady navrhované právní úpravy jsou nižší než finanční dopady stávající právní 

úpravy. Veškeré změny vyplývající z implementace předmětného návrhu novely nařízení vlády 

budou zabezpečeny v rámci schválených limitů kapitoly bez dodatečných požadavků na státní 

rozpočet.  

Zhodnocení dopadů na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky  

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 právní úprava nemá žádné nepříznivé dopady v sociální oblasti. 

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  
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Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje.   

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  

Předkládané nařízení vlády nepřináší žádná rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů.  

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

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

Zhodnocení korupčních rizik  

Navrhovaná právní úprava nezakládá korupční rizika. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

V rámci doporučené varianty bude upraveno nařízení vlády č. 75/2005 Sb. a s účinností  

od 1. 7. 2020 budou nastavena nová pravidla pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické 

činnosti zástupců ředitele školy. Nařízení vlády je vhodné schválit ještě předtím, než školy a 

školská zařízení začnou s organizací následujícího školního roku, což bude začátkem jara roku 

2020. 

V rámci přechodu na nový způsob financování poskytuje ministerstvo zvýšenou metodickou 

podporu školám a školským zařízením i dotčeným orgánům veřejné správy (krajské úřady a obce 

s rozšířenou působností). 

Odpovědnost za implementaci ponesou zejména jednotlivé školy při organizaci své činnosti. 

Vynucování je zajištěno inspekční činností České školní inspekce. Osoby, u nichž byla 

provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní 

inspekcí. Na základě výsledků inspekční činnosti přijímá zřizovatel bez zbytečného odkladu 

opatření ve školách a školských zařízeních, které zřizuje (§ 175 školského zákona). Pokud 

fyzická osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

Českou školní inspekcí při inspekční činnosti tato opatření nepřijme nebo je nesplní, dopustí se 

přestupku, za nějž lze této osobě uložit pokutu (§ 182a školského zákona). 

Teze úpravy vyhlášky č. 13/2005 Sb. 

Stanovení maximálního počtu zástupců ředitele a vedoucích učitelů v oblasti odborného výcviku 

Východiska 

Ustanovení § 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), zmocňuje ministerstvo stanovit prováděcím právním 

předpisem podrobnosti o organizaci a průběhu středního vzdělávání, teoretickém a praktickém 

vyučování a výchově mimo vyučování, dále náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách 

praktického vyučování, podrobnosti o hodnocení výsledků vzdělávání žáků a jeho náležitostech 

a podmínky uznávání předchozího vzdělání. 

Odborný výcvik definuje § 13 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší počet žáků na učitele odborného výcviku 

stanoví nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání. Stanovené počty jsou pro obory vzdělání s výučním listem (obory 

vzdělání kategorie E, H) a obory vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (obory 
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vzdělání kategorie L0). Počty žáků na 1 učitele odborného výcviku jsou: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 

– podle náročnosti oboru vzdělání (ve vztahu k BOZP). 

Návrh řešení 

Vyhláška č. 13/2005 Sb. bude doplněna o pravidla pro stanovení maximální počtu vedoucích 

učitelů odborného výcviku: 

Jestliže se odborný výcvik uskutečňuje v počtu alespoň 10 skupin podle § 2 odst. 6, může 

práci zaměstnanců školy řídit, organizovat, kontrolovat a dávat jim k tomu účelu závazné 

pokyny 1 zástupce ředitele pro odborný výcvik nebo 1 vedoucí učitel odborného výcviku; 

jestliže se odborný výcvik uskutečňuje v počtu alespoň 20 skupin, mohou tyto činnosti 

vykonávat 2 zástupci ředitele pro odborný výcvik nebo 2 vedoucí učitelé odborného 

výcviku, a za každých dalších 20 skupin další zástupce ředitele pro odborný výcvik nebo 

vedoucí učitel odborného výcviku. Do počtu skupin podle věty první a druhé se započítává 

také jedna polovina všech skupin žáků, které vede instruktor podle § 13 odst. 6, 

zaokrouhlená na celé číslo směrem dolů. 

Navržené parametry mají tuto logiku: 10 skupinám odborného výcviku odpovídá 5 tříd, a tedy 5 

učitelů (mistrů) odborného výcviku; na těchto 5 učitelů odborného výcviku, případně dalších 

nepedagogických pracovníků a další organizační, kontrolní a provozní práce spojené 

s uskutečňováním vzdělávání ve skupinách odborného výcviku (např. zajišťování smluvní 

agendy pracovišť spolupracujících zaměstnavatelů, resp. zajišťování materiálu, servisu strojů 

apod.) pak připadá 1 vedoucí učitel odborného výcviku (vrchní mistr odborného výcviku), popř. 

1 zástupce ředitele pro odborný výcvik. Skupiny odborného výcviku, které se vzdělávají na 

pracovištích zaměstnavatelů, se navrhuje zohlednit jednou polovinou. Hranicí pro zřízení pozice 

dalšího vedoucího učitele odborného výcviku je počet 20 skupin atd. 

V návaznosti na tuto úpravu se též předpokládá, že bude nutné v rámci sběru dat sledovat počty 

zástupců ředitelů nebo vedoucích učitelů na úseku praktického vyučování; dosud všichni spadají 

spolu se zástupci úseku teoretického vyučování do jedné kategorie. 

6. Přezkum účinnosti regulace  

Vedle výstupů inspekční činnosti (v rámci inspekční činnosti vykonávání veřejnosprávní 

kontroly využívání prostředků státního rozpočtu, výroční zprávy ČŠI) bude MŠMT sledovat 

působení nové právní 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 zástupci školských asociací. Při zpracování návrhu novely vycházel předkladatel z vlastních 

statistických dat. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání  

Mgr. Michaela Kolárová, oddělení podpory pracovníků v regionálním školství  

Mgr. Vít Krčál, oddělení podpory pracovníků v regionálním školství  
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