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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Cílem je úprava prováděcího právního předpisu tak, aby představoval logický celek pro 
předškolní vzdělávání vyplývající z platného znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Potřebné je zejména uvést do souladu vyhlášku č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s dikcí novelizovaného školského 
zákona.  

Ruší se změna, která byla přijata v souvislosti se zákonným nárokem dvouletých dětí 
na přijetí do mateřské školy, na základě které se očekávalo velké množství dvouletých dětí 
v mateřských školách. V souvislosti se zrušením tohoto nároku pominul důvod pro tuto 
změnu ve vyhlášce – právní úprava bude stejná jako dosud a předpokládá se, 
že do mateřských škol budou přijímány dvouleté děti jen v případě, že bude mít mateřská 
škola po přednostním přijetí dětí tříletých a starších volné kapacity, a pro jejich vzdělávání 
vytvořeny náležité podmínky. Z tohoto důvodu povinný další nepedagogický pracovník 
ve třídách s dvouletými dětmi není nezbytný a naopak by to znamenalo neefektivní 
vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu. V mateřských školách budou i nadále 
působit jako podpůrné opatření asistenti pedagoga a školní asistenti. 

 

II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Nová úprava zrušila dosud neúčinný nárok dvouletých dětí na přijetí do mateřské školy. 
V souvislosti s těmito legislativními opatřeními vyvstává potřeba novelizace vyhlášky 
č. 280/2016 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, neboť vychází 
ze znění zrušeného ustanovení školského zákona. 

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

V souvislosti se zrušením zákonného ustanovení, podle kterého mělo vstoupit v účinnost 
přednostní přijímání dětí od dvou let do mateřské školy,  je nutné upravit vyhlášku tak, aby 
odpovídala nové právní úpravě obsažené ve školském zákoně ve znění zákona č. 167/2018 
Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„novela školského zákona“): 

Čl. II novely školského zákona: „V zákoně č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, se v části první čl. I bod 14 zrušuje. Navrhovaná právní úprava plně 
respektuje právní předpisy, k jejichž provedení se navrhuje.“. 
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Navrhovaná právní úprava tak směřuje k provedení následujícího ustanovení novely 
školského zákona: 

§ 35 odst. 3 školského zákona: „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 
podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, 
včetně rozsahu povinného předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.“ 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním. 

 

IV. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie  

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání 
vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU 
plně respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států v  oblasti organizace 
vzdělávacích systémů. 

Na předložený návrh se právo EU v žádných souvislostech nevztahuje. 

 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Právní úprava navazuje na novelu školského zákona, v jejímž odůvodnění byly finanční 
dopady vyjádřeny. V případě změny vyhlášky nedojde k úspoře, ale nevznikne dopad 
na státní rozpočet (nedojde ke zvýšeným požadavkům na výdaje státního rozpočtu). 
Co se týká výkonu pracovní činnosti nepedagogického pracovníka, hrubý odhad finančních 
dopadů vycházel v roce 2016 z předpokladu zařazení jednoho dalšího nepedagogického 
pracovníka do každé mateřské školy. V České republice bylo k 1. 9. 2015  5209 mateřských 
škol zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení. Náklady na jednoho předpokládaného 
nepedagogického pracovníka činí 246 tis. Kč/rok (při zařazení do nejvyššího platového 
stupně 6. platové třídy včetně odvodů). Náklady byly stanoveny na cca 1,3 mld. Kč. Úspora 
tedy může dosahovat až do výše 1,3 mld. Kč.  

 

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 

Nepředpokládá se dopad na podnikatelské prostředí, neboť úprava pouze zrušuje personální 
podporu v mateřské škole k dětem od dvou do tří let, přesto mohou být tyto děti nadále 
do mateřské školy přijaty a na personální podporu využity finanční prostředky OP VVV.  

 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právního předpisu nemá dopad na diskriminaci. Vyhláška nezasahuje rovnost mužů 
a žen, žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 
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VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná právní úprava se nijak netýká zpracovávání osobních údajů.  

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

1. Přiměřenost 

Předmětem nové úpravy je vztah při zajišťování práva na předškolní vzdělávání  dětí. Jedná 
se o oblast potenciálně zasahující do činnosti mateřských a základních škol, přičemž aplikace 
právních předpisů zde zásadním způsobem předurčuje kvalitu vzdělávání jak obecně, tak 
ve vztahu k jednotlivci.  

2. Efektivita 

Ministerstvo prostřednictvím České školní inspekce (dále „ČŠI“) disponuje zákonným 
zmocněním k plošné kontrole a vynucování dodržování regulace. 

3. Odpovědnost, opravné prostředky a kontrolní mechanismy 

Ve vztahu k příjemcům vzdělávání a školských služeb je osobou odpovědnou za naplňování 
jejich vzdělávacích potřeb vždy právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského 
zařízení. Jde o subjekty podléhající evidenci v rejstříku škol a školských zařízení a kontrolované 
ČŠI. Pokud škola rozhoduje ve správním řízení, podléhá druhoinstanční pravomoci krajské 
úřadu. Za řádné zajištění předškolního vzdělávání odpovídá právnická osoba vykonávající 
činnost školy. 

Již na úrovni zákona se tudíž počítá se 2 zřetelnými liniemi odpovědnosti 

- Z hlediska faktického poskytování předškolního vzdělávání vzdělávané osobě: 
Vzdělávaný – Škola – ČŠI v rámci inspekční činnosti. 

- Z hlediska správního rozhodování: 
Vzdělávaný – Škola – Krajský úřad. 

Za činnost školy zásadně odpovídá ředitel. Ředitel také podle § 164 odst. 1 písm. a) 
školského zákona rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání 
a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak. Připouští-li zákon subdelegaci rozhodování 
(ani ne tak ve smyslu správního rozhodování, které je řediteli vyhrazeno, ale pokud jde třeba 
o faktické úkony) ředitelem podřízené osobě (zástupci ředitele), lze ve školském zákoně 
(s přihlédnutím k pracovněprávním předpisům a případně k obecné úpravě odpovědnosti 
podle občanského zákoníku) vysledovat odpovědnostní linii směrem k řediteli. 

4. Poptávková stránka 

Návrh týkající se změny v poskytování předškolního vzdělávání vstupuje do oblasti, kde již 
podle dosavadní úpravy na „poptávkové stránce“ stojí děti předškolního věku (v řádech 
tisíců). Poptávková povaha jejich postavení je ale relativní, neboť poskytnutí vzdělávání dítěti 
je často spojeno s oprávněnou výhodou nabídky pro školu – škola „získává“ dítě a případně 
jí vzniká nárok na finanční  dotaci z prostředků státního rozpočtu. K neoprávněnému 
financování s ohledem na nový způsob financování nemůže docházet, neboť stát jednak 
provádí ve školách kontrolu a jednak pravidelně sdružuje údaje ze školních matrik 
jednotlivých škol a podrobuje je algoritmům, které mohou odhalit nesrovnalosti v údajích. 
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5. Nabídková stránka 

Na „nabídkové straně“ jsou školy, které poskytují předškolní vzdělávání. Školy budou nadále 
zastávat obdobnou pozici jako dosud, zpřehlední se však jejich praxe a předškolního 
vzdělávání se budou účastnit všechny děti daného věku, které budou přijaty. 

6. Transparence a otevřená data 

Transparence systému předškolního vzdělávání zvýší počty vzdělávaných dětí od věku tří let. 

O otevřenosti dat však v zásadě nemá smysl uvažovat, neboť školy a školská zařízení zde 
převážně nakládají s citlivými údaji chráněnými zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

7. Shrnutí 

Nová úprava prováděcího předpisu není spojena s novými korupčními riziky a ve vztahu 
ke stávajícím rizikům přinášejí spíše jejich zmírnění těmito prostředky: 

- týká se zrušení povinnosti zajistit nepedagogického pracovníka do třídy mateřské školy, 
ve které se vzdělávají děti do tří let věku.  

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I 

Zrušuje se povinnost zajištění dohledu nad dětmi dalším nepedagogickým pracovníkem 
ve třídě pro děti do věku tří let se stanovenými kvalifikačními požadavky. 

K Čl. II 

Stanovuje se účinnost novely vyhlášky. Navrhuje se nabytí účinnosti právní úpravy dnem 
1. 7. 2020 v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.  
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