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V. 
 
PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ VYHLÁŠKY O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VE ZNĚNÍ 
VYHLÁŠKY Č. 280/2016 Sb. S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 
 
(…) 
 

§ 5 
 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí 
 
(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem 
od doby, kdy je učitel mateřské školy8) převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím 
pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy8) předá jeho zákonnému zástupci 
nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření 
vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 
 
(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví 
ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy8) tak, aby na jednoho učitele mateřské 
školy8) připadlo nejvýše 
 
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo 
 
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého 
až pátého stupně nebo děti mladší 3 let. 
 
(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené 
 
a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo 
 
b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 
 
(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například 
sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel 
mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných 
případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je 
v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 
 
(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, a v případě mateřské školy 
s internátním provozem v době po ukončení celodenního vzdělávání určí ředitel mateřské 
školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo 
zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich 
bezpečnost a ochrana zdraví. 
 
(6) Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost 
souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí 
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a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní 
asistentky, zdravotnického záchranáře, 
 
b) učitele mateřské školy8), vychovatele9), nebo 
 
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10). 
 

8) § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
9) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
10) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Stávající znění účinné do 31. 8. 2020 
a zároveň 
znění podle tohoto návrhu účinné i po 31. 8. 2020 
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(6) Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní 
činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí 
 
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní 
asistentky, zdravotnického záchranáře, 
 
b) učitele mateřské školy8), vychovatele9), nebo 
 
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10).  
 
(6) Ve třídě, kde se vzdělávají pouze děti ve věku od 2 do 3 let, nebo kde jsou čtyři a více 
těchto dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou 
způsobilostí 
 
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, 
porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, 
 
b) učitele mateřské školy8), vychovatele9), nebo 
 
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10). 
 
(7) Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní 
činnost souběžně nepedagogický pracovník uvedený v odstavci 6. 
 

8) § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
9) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
10) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Účinné od 1. 9. 2020 – vyhláška č. 280/2016 Sb. 
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