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IV. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1. Důvod předložení a cíle 

Novelizace vyhlášky má za cíl promítnout nutné změny vyplývající ze 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“).  

 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

1.2 Definice problému 

Novela školského zákona zrušila přednostní přijímání dětí od dvou let do mateřských škol, 
které mělo nabýt účinnosti od 1. září 2020. V souvislosti s těmito legislativními opatřeními 
vyvstává potřeba novelizace této vyhlášky, která je v gesci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, s odkazem na § 35 odst. 3 školského zákona, kde je zákonné zmocnění pro 
zpřesnění pravidel organizace a provozu a rozsahu povinného předškolního vzdělávání.  

Ke znění § 34 odst. 3 školského zákona, které mělo nabýt účinnosti 1. září 2020, byla 
uzpůsobena i vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a novelou č. 280/2016 Sb. 
bylo vloženo ustanovení nabývající také účinnosti od 1. září 2020, které stanovovalo povinnost 
zaměstnat k dětem mladším tří let věku dalšího nepedagogického pracovníka.  

 

 1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Platné znění vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
nerespektuje změny dané novelou školského zákona, tj. zejména změny týkající se zrušení 
přednostního přijímání dětí od 2 let věku. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Hlavní dotčené skupiny: 

- děti předškolního věku, 

- zákonní zástupci dětí, 

- mateřské školy, 

- kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, 

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
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- Národní pedagogický institut České republiky, 

- Česká školní inspekce. 

 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem je úprava prováděcího právního předpisu v rámci právního řádu tak, aby nedocházelo 
k  neefektivnímu vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu. Úprava se provádí 
na základě zmocnění v § 35 odst. 3 školského zákona. Cílem je soulad školského zákona 
s prováděcím právním předpisem.  

 

1.6 Zhodnocení rizika 

1. Rizikem při neprovedení navrhované úpravy vyhlášky by mohlo dojít k neefektivnímu 
vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu, jak vyplývá z  jiných částí materiálu 
(např. část 1. 5 Popis cílového stavu).  

 

2. Návrh variant řešení 

Varianty legislativního řešení jsou popsány v hlavních obsahových oblastech, jejichž úpravu 
je nutné vzhledem k výše definovanému problému zvažovat: 

 

• Zrušení povinného působení nepedagogického pracovníka ve třídě mateřské školy  

 

Varianta nulová 

V nulové variantě nedojde ke změně platného znění vyhlášky č. 14/2005 Sb. Tato varianta 
spočívá v tom, že podle platného znění s účinností od 1. 9. 2020 bude v určitých třídách 
mateřských škol povinný nepedagogický pracovník. 

Varianta 1 

V první variantě se navrhuje zrušení ustanovení, kterým se s účinností od 1. 9. 2020 stanovuje 
povinnost zaměstnat ve třídě, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, dalšího nepedagogického 
pracovníka.  

Změna v novele vyhlášky č 280/2016 Sb. byla přijata v souvislosti s 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 
– právní úprava je 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. 

 

Varianta 2 

V druhé variantě se navrhuje upravit platné ustanovení pouze s odložením účinnosti 
od 1. 9. 2022, neboť nyní mají mateřské školy možnost čerpat personální podporu chůvy 
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k dětem od 2 let z OP VVV prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování, tzv. Šablon. 
Tato varianta však neřeší změnu v ustanovení školského zákona.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

  

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

V navrhovaných oblastech úpravy lze varianty porovnat na základě následujících přínosů 
a nákladů: 

 

Zajištění nepedagogických pracovníků v mateřské škole 

a) Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  

b) Vysoká finanční náročnost 

c) Snížení počtu přijímaných dětí mladších tří let 

 

3.2 Náklady 

Finanční náročnost 

Na základě tohoto kritéria je hodnocen dopad variant na veřejné rozpočty a na další dotčené 
subjekty. V případě změny vyhlášky nedojde k úspoře, ale nevznikne dopad na státní rozpočet. 
Předpokládaný dopad byl vyčíslen v souvislosti s přijetím novely vyhlášky č. 280/2016 Sb. 
následovně: 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. Předpoklad byl, že by pracovní pozici 
dalšího nepedagogického pracovníka požadovala průměrně jedenkrát každá mateřská škola. 
 

3.3 Přínosy 

Naplňování vzdělávacích potřeb dětí v mateřské škole  

Mateřská škola nebude novelizovanou změnou povinna zajistit dalšího nepedagogického 
pracovníka ve třídě s dětmi do 3 let věku, avšak bude mít větší možnost náležitou péči 
poskytovat i nadále podle svých aktuálních personálních i finančních potřeb bez povinného 
plnění kvalifikačních předpokladů na tohoto nepedagogického pracovníka.  

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta nulová 

V souvislosti s nedostatkem zařízení pro děti mladší tří let v uplynulých letech se výrazně zvýšil 
počet přijímaných dětí již od dvou let do mateřské školy, avšak za stávajících podmínek. Tato 
varianta se v současné době jeví nevhodnou pro svou vysokou finanční náročnost. 
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Varianta 1 

Děti do 3 let věku nemají právní nárok na přijetí, proto není nutné nárokově zajišťovat péči 
o tyto děti nepedagogickým pracovníkem ve třídě, ve které se budou i nadále dvouleté děti 
vzdělávat. Ve třídách mohou stále působit chůvy hrazené z OP VVV. Tato varianta může také 
přinést finanční úsporu pro státní rozpočet až do výše 1,3 mld. Kč. 

Varianta 2 

Posunutím termínu účinnosti se řeší pouze krátkodobá úspora finančních prostředků ze 
státního rozpočtu, nikoliv však dlouhodobém horizontu.  

 

4. Stanovení pořadí varianty a výběr nejvhodnějšího řešení  

Následující tabulky jsou přehledem vyhodnocení nákladů a přínosů variant, které bylo 
zpracováno v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle 
jednotlivých kritérií, ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Varianty jsou seřazeny podle 
vhodnosti číslicemi od nejlepší (číslo 3) po nejhorší (číslo 0). Čím vyšší je výsledný součet 
dosažených bodů, o tím vhodnější řešení daného problematického okruhu se jedná. 

 

• Zajištění nepedagogických pracovníků v mateřské škole 

 Zajišťování 
bezpečnosti 
a ochrany 
zdraví dětí  

 

  Finanční 
náročnost 

 

 

Varianta 0 3   0  

Varianta 1 1   3  

Varianta 2 2   1  

 
Jako nejvhodnější byla pro realizaci vybrána varianta 1.  
 

5. Implementace doporučení varianty a vynucování 

V rámci doporučené varianty bude upravena vyhláška č. 14/2005 Sb. a uvedena do souladu 
s novelou školského zákona, která ruší přednostní přijímání dvouletých dětí k předškolnímu 
vzdělávání. Zavedení do praxe vyžaduje metodickou podporu MŠMT a Národního 
pedagogického institutu České republiky směrem k mateřským školám. 

Vynucování budou zajišťovat na úrovni škol kontrolní mechanismy. 

Spolupráci s dalšími dotčenými resorty a subjekty bude zajišťovat MŠMT formou pracovních 
skupin. 
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6. Přezkum účinnosti regulace  

Vedle výstupů inspekční činnosti (mj. výroční zprávy ČŠI) a statistik bude ministerstvo 
sledovat působení nové úpravy v praxi přímou komunikací se školami, krajskými úřady, 
školskými asociacemi a dalšími odbornými institucemi (pracovní setkání se pořádají 
několikrát během roku). 

Jako indikátory, jejichž prostřednictvím lze měřit účinnost regulace, lze vybrat:  

- Podíl dětí mladších tří let věku, které se účastní předškolního vzdělávání. 

-    Počet asistentů pedagoga a školních asistentů působících v mateřských školách. 

 

7. Zdroje dat:  

Při zpracování vyhlášky vycházel předkladatel z vlastních dat i analýz zpracovaných externími 
zpracovateli. Základními dokumenty, z nichž návrh vychází, byly tyto: 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019 - 2023 
(MŠMT). 

 

8. Konzultace 

Při přípravě návrhu novely vyhlášky probíhaly konzultace s dotčenými subjekty, které jsou 
zastoupeny v poradním sboru pro předškolní vzdělávání (Asociace předškolní výchovy, 
Společnost pro předškolní výchovu, Český výbor OMEP, zástupci pedagogických škol a fakult, 
ČŠI a odborů). Poradní sbor se podílel na přípravě první verze novely vyhlášky Předškolní 
asociace i odbory budou připomínkovým místem k novele vyhlášky v rámci vnějšího 
připomínkového řízení.  

 

9. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová, odd. 211 

Tel. 234 811 616 

Jaroslava.vatalova@msmt.cz 
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