
1 

 

III. 

            

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Součástí vzdělávání ve středních školách je i praktické vyučování, které je v souladu s § 65 

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), možné 

realizovat ve střední škole, ve školském zařízení (jedná se o typ školského účelového zařízení 

v podobě střediska praktického vyučování či školního hospodářství) nebo na pracovištích 

fyzických nebo právnických osob, které uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu 

praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. 

V praxi jsou realizovány všechny výše uvedené způsoby zajištění praktického vyučování 

v různých kombinacích: 

- celý rozsah praktického vyučování v daném oboru vzdělání (popřípadě v určitém 

ročníku) je realizován pouze v prostorách střední školy, v její „režii“;  

- praktické vyučování je částečně realizováno v prostorách střední školy a částečně 

(například ve formě určitých bloků či ve vyšších ročnících) je v prostředí reálné praxe;  

- praktické vyučování je komplexně zajištěno na pracovištích zaměstnavatelů.  

 

Skutečnost, který z výše uvedených modelů realizace praktického vyučování je uplatňován 

v konkrétní střední škole (v každém jejím oboru vzdělání či jednotlivých ročnících vzdělávání), 

má samozřejmě vliv i na rozsah potřeby výkonu nepedagogické práce spojené s činností dané 

střední školy (pomocné odborné pozice připravující zázemí a materiál, obsluha a údržba strojů 

a zařízení, skladový personál apod.). 

Stávající model financování nepedagogické práce vychází z reálné výše krajských normativů 

pro rok 2019, a je z pochopitelných důvodů postaven na určitém průměru mezi výše popsanými 

variantami. Zároveň není reálné uvedený model dále rozpracovávat a zohledňovat v něm 

konkrétní způsob realizace praktického vyučování v konkrétní škole (podle oborů vzdělání 

nebo podle ročníků vzdělávání), neboť by to znamenalo další zásadní zásah do rozsahu 

výkaznictví ze strany škol s problematickou možností následné kontroly ze strany státu. 

Na základě podkladů vybraných středních odborných škol (ze čtyř oslovených krajů, kde 

docházelo k největším odchylkám mezi modelem a hodnotami plynoucími z krajských 

normativů) tak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) došlo 

k závěru, že v této oblasti skutečně může docházet k nesouladu mezi limity počtu 
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nepedagogických zaměstnanců vážících se k činnosti dané střední školy stanovených na 

základě stávajícího modelu financování nepedagogické práce a důvodnou potřebou příslušných 

právnických osob vykonávajících činnost střední školy. 

Z tohoto důvodu tak MŠMT navrhuje systémové řešení prostřednictvím definování nového 

typu školského účelového zařízení – tzv. školního střediska praktického vyučování. Pro 

dosažení tohoto systémového řešení se navrhuje novela vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, jejíž principy jsou 

uvedeny dále. 

Do doby účinnosti navrhované novely bylo přijato od 1. ledna 2020 přechodné řešení 

prostřednictvím novely Směrnice MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů 

finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností. 

Aktuální situace v oblasti využívání „institutu“ středisko praktického vyučování  

Z hlediska dlouhodobých záměrů nemáme žádná kritéria, což je důsledek toho, že zápisem 

střediska praktického vyučování (dále jen „SPV“) nedochází k navýšení kapacit. Zápis se 

posuzuje jen z hlediska materiálního, personálního a finančního zajištění. K SPV se zapisují 

i jednotlivé obory vzdělání včetně uvedení jejich kapacity. Normativ se pak dělí mezi školu, 

která poskytuje teoretickou výuku a SPV. Z výkazů se pak dá zjistit, kolika žákům a z které 

školy je praktická výuka v SPV poskytována. „Institut“ SPV se příliš nevyužívá. V současnosti 

je jich v Rejstříku škol a školských zařízení zapsáno pouze 20 (z toho 19 soukromých), většinou 

v Praze. Před 20 lety jich bylo přes 400. 

Současná definice střediska praktického vyučování 

Současná definice SPV uvedená v § 14 vyhlášky č. 108/2005 Sb. (viz níže), počítá s tím, že 

činnost SPV zahrnuje komplexní zajištění praktického vyučování - tedy jak pedagogickou část, 

tak nepedagogickou část této činnosti. § 14 tak konkrétně uvádí, že středisko praktického 

vyučování zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol podle příslušných školních 

vzdělávacích programů. Od tohoto principu jsou koncipovány i stávající normativy na 1 žáka, 

jemuž SPV poskytuje praktickou část výuky (a to jak v prostoru soukromých SPV, tak 

veřejných). 

Podmínky pro definování nového typu školského zařízení - školního střediska 

praktického vyučování (dále již ŠSPV) 

Středisko praktického vyučování je školským účelovým zařízením podle § 120 školského 

zákona. V souladu s tímto ustanovením školská účelová zařízení podle účelu, k němuž byla 

zřízena, napomáhají školám a školským zařízením při jejich činnosti. Zajišťují materiálně 

technické služby, poradenské, informační nebo ekonomicko-administrativní služby, dále 

poskytují odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby pro žáky, studenty, 

popřípadě zaměstnance, zajišťují praktické vyučování a výchovu mimo vyučování nebo 

vytvářejí podmínky pro praktické vyučování žáků a jejich zájmovou činnost. Ve vyhlášce č. 
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108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 

zařízeních, ve znění pozdějších předpisů je v § 11 uveden jeden z typů účelových školských 

zařízení středisko praktického vyučování. 

Nově tak bude potřeba definovat nový typ školského účelového zařízení – tzv. školní 

středisko praktického vyučování, který ponese pouze nepedagogickou část činnosti 

spojenou s tím, že stejná právnická osoba, která vykonává činnost střední školy, 

komplexně zajišťuje v souhrnu svých činností praktické vyučování svým žákům. 

Pedagogickou činnost máme v těchto případech zahrnutou v parametrech PHmax a PHškoly. 

Za komplexní zajištění praktického vyučování v souhrnu svých činností se považuje to, že 

školní středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování v plném rozsahu všem 

žákům v příslušném ročníku, nebo všem žákům v příslušném oboru vzdělání. 

Pouze za těchto podmínek vnímáme zcela objektivní nutnost zajistit dofinancování specificky 

vyšších výdajů na nepedagogickou práci. 

Provedení systémové změny 

Po novele vyhlášky č. 108/2005 Sb. bude umožněno příslušným právnickým osobám 

vykonávajícím činnost střední školy, u nichž to přichází v úvahu, zápis školního střediska 

praktického vyučování do rejstříku škol a školských zařízení. Tím, že již nyní tyto školy, které 

budou případně žádat o zápis školního střediska praktického vyučování do školského rejstříku, 

musí splňovat řadu podmínek daných školským zákonem pro zápis a zároveň tuto činnost již 

vykonávají, bylo by možné tento proces administrativně zjednodušit na základě již dříve 

předkládaných podkladů. Nicméně i nadále je zápis jako takový podmíněn souhlasným 

vyjádřením místně příslušného KÚ jako zřizovatele, který zajišťuje financování provozních 

nákladů a po zápisu jako SPV jeho financování prostřednictvím normativu na nepedagogickou 

práci. 

Z hlediska zabezpečení financování se předpokládá, že KÚ využijí prostředky, které měly 

vyčleněné v rámci rezervy. 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh novely vyhlášky je plně v souladu s ustanovením § 121 odst. 1 školského zákona. 

Zmocnění ukládá MŠMT upravit vyhláškou „typy školských zařízení a podrobnosti o obsahu 

a rozsahu jejich činnosti, organizaci a podmínkách provozu, kritéria pro zařazování nebo 

umisťování dětí, žáků a studentů, popřípadě dalších uživatelů služeb, nebo ukončení umístění, 

o podmínkách, za nichž lze školské služby poskytovat veřejnosti, a o podmínkách úhrady za 

školské služby“. Návrh vyhlášky se týká výlučně nového typu školského účelového zařízení – 

školního střediska praktického vyučování. U tohoto nového typu se definuje obsah činnosti 

školního střediska praktického vyučování, jeho organizace a podmínky provozu, a je proto 

zcela v souladu s citovaným zmocněním. 
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c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Návrh není v rozporu s právem ES/EU. Právo EU se na upravovanou oblast nevztahuje. 

d) Zhodnocení platného právního stavu 

V současnosti je v platnosti vyhláška novelizována v roce 2016.  

Současná definice SPV uvedená v § 14 vyhlášky č. 108/2005 Sb. (viz níže), počítá s tím, že 

činnost SPV zahrnuje pouze komplexní zajištění praktického vyučování - tedy jak 

pedagogickou část, tak nepedagogickou část této činnosti. § 14 tak konkrétně uvádí, že středisko 

praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol podle školních 

vzdělávacích programů příslušných škol. Od tohoto principu jsou koncipovány i stávající 

normativy na 1 žáka, jemuž SPV poskytuje praktickou část výuky (a to jak v prostoru 

soukromých SPV, tak veřejných). Nově je tak potřeba odlišit ta střediska praktického 

vyučování – školní střediska praktického vyučování, která ponesou pouze nepedagogickou část 

činnosti spojenou s tím, že stejná právnická osoba, která vykonává činnost střední školy, 

zajišťuje komplexně praktické vyučování svým žákům. Výlučně škola v těchto podmínkách 

zajišťuje pedagogickou práci související s teoretickým i praktickým vyučováním. Z hlediska 

financování ze státního rozpočtu máme pedagogickou část činnosti v těchto případech již 

obsaženou v parametrech nového modelu nákladového financování (tzv. PHmax a PHškoly). 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady (včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé) a dopady na životní prostředí 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad vychází z kvalifikovaného odhadu, do něhož byly 

zařazeny střední školy, které ve své oborové nabídce mají obory se zaměřením na odborné 

vzdělávání; dále měly limit počtu úvazků nepedagogických zaměstnanců stanovený MŠMT 

nižší než limit počtu úvazků stanovených příslušným KÚ prostřednictvím krajských normativů. 

Z hlediska aktuálnosti dat se jedná o limity úvazků nepedagogických zaměstnanců, které 

vycházejí z údajů matriky k 30. září 2018 a pro hodnoty krajských normativů pro rok 2019. 

 

Kraj 
Počet škol 

pod KN2019 

Počet chybějících úvazků 

vztažených ke KN2019 

Jihomoravský kraj 15 -27,9287 

Jihočeský kraj 4 -1,8699 
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Kraj 

Počet škol 

pod KN2019 

Počet chybějících úvazků 

vztažených ke KN2019 

Hlavní město Praha -

kraj 28 -72,5255 

Vysočina 4 -11,9535 

Karlovarský kraj 7 -30,4604 

Královéhradecký kraj 11 -7,6305 

Liberecký kraj 2 -2,2719 

Olomoucký kraj 5 -5,2838 

Moravskoslezský kraj 8 -8,1823 

Pardubický kraj 12 -15,1838 

Plzeňský kraj 6 -14,6186 

Středočeský kraj 13 -9,9130 

Ústecký kraj 13 -30,0291 

Zlínský kraj 5 -5,5083 

  133 -141,0351 

 

Uvedené číslo cca 141 chybějících úvazků limitu počtu nepedagogických vyjadřuje čistý rozdíl 

mezi modelem a krajskými normativy, který nastal u 133 středních odborných škol. 

Před 20 lety bylo středisek praktického vyučování přes 400. Dá se předpokládat, že řada škol 

působí ve stejných prostorách, tedy i v budovách spojených s účelem výkonu praktického 

vyučování. Dále při zohlednění demografického poklesu a následné optimalizace (slučování, 

snižování počtu středních škol) můžeme odhadovat, že potenciálně by mohlo být max. 300 

školních středisek praktického vyučování, což odhadem činí necelých 300 úvazků 

nepedagogických pracovníků navíc. 

Z hlediska zabezpečení financování se předpokládá, že KÚ využijí prostředky, které budou mít 

v roce 2021 vyčleněné v rámci rezervy. 

Dopady na životní prostředí se nepředpokládají. 
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Novela může mít pozitivní sociální dopad v tom, že jednak zabezpečí srovnatelné podmínky 

pro vzdělávání žáků a dále vytváří předvídatelné prostředí pro zaměstnávání nepedagogických 

zaměstnanců. 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady z hlediska rovnosti mužů a žen. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Ochrana osobních údajů není návrhem této vyhlášky dotčena. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Z hlediska zhodnocení korupčních rizik souvisejících s novelou vyhlášky lze uvést, že tato 

rizika jsou minimální, resp. žádná, a to jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady z hlediska dopadů na bezpečnost a obranu státu. 

Podrobnosti ohledně dopadů návrhu podle písmen a) a d) až g) jsou uvedeny v Závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace.  

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

1. K článku I, bodům 2 a 3 

K § 14  

V ustanovení se výslovně specifikuje, že středisko praktického vyučování na rozdíl od školního 

střediska praktického vyučování zajišťuje v rámci praktického vyučování i výuku, tzn. přímou 

pedagogickou činnost.  

§ 14a odst. 1 

Ustanovení vymezuje nový typ školského účelového zařízení, a to školní středisko praktického 

vyučování. Podmínkou jeho možné existence je to, že jeho činnost vykonává stejná právnická 

osoba, která vykonává i činnost střední školy, pro jejíž žáky toto školské zařízení slouží a dále, 

že praktického vyučování je uskutečňováno v plném rozsahu všem žákům v příslušném 

ročníku, nebo všem žákům v příslušném oboru vzdělání. 

K § 14a odst. 2 

Toto ustanovení zakládá pravidlo, že školní střediska praktického vyučování zabezpečují pouze 

nepedagogickou část práce související s poskytováním praktického vyučování. Přímé výdaje 
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související s touto nepedagogickou prací budou financovány z úrovně krajský úřadů 

prostřednictvím krajských normativů. Výše uvedené znamená, že pedagogická práce je 

financována prostřednictvím nákladového financování rozepsaného ze strany MŠMT na 

základě PHmax. 

2. K čl. I bodu 1, čl. II a čl. III 

Jedná se o legislativně technické změny související s novým typem školského účelového 

zařízení v podobě školního střediska praktického vyučování. 

3. K čl. IV  

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje odlišně od jednotných dat účinnosti stanovených v § 3 

odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Naléhavý obecný zájem spatřujeme v tom, že organizace školního roku 

má svá právními předpisy daná pravidla, přičemž je žádoucí, aby školní střediska praktického 

vyučování poskytovala služby od počátku školního roku, který začíná vždy k 1. září. Navrhuje 

se tedy nabytí účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení s ohledem na dobu nezbytnou k  zápisu 

školních středisek praktického vyučování do rejstříku škol a školských zařízení v rámci 

správního řízení ještě před 1. září 2020. Nový mechanizmus financování školních středisek 

praktického vyučování tím bude umožněn již od rozpočtového roku 2021, čemuž je uzpůsobená 

účinnost předložené novelizace vyhlášky o krajských normativech. Nutnost co nejrychlejší 

změny je odůvodněna tím, že stávající financování předmětné činnosti nelze považovat za 

systematické. Rezerva, kterou v rámci rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu 

rozdělují krajské úřady, by měla být určena na krytí spíše nenadálých situací, zajišťování 

praktického vyučování však lze považovat spíše za jednu z hlavních činností předmětných 

právnických osob vykonávajících činnost středních škol.  
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