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V. 

 

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM  

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

  

A) Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

(.....) 

ČÁST DRUHÁ 

ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ 

§ 11 

Typy školských účelových zařízení 

Typy školských účelových zařízení jsou: 

a) středisko služeb školám, 

b) školní hospodářství, 

c) středisko praktického vyučování, 

d) školní středisko praktického vyučování, 

d)e) školní knihovna, 

e)f) plavecká škola. 

(.....) 

§ 14  

Středisko praktického vyučování 

Středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol 

podle školních vzdělávacích programů příslušných škol. Vedle přímé pedagogické činnosti 

pedagogických pracovníků zajišťuje i organizační, materiální a další podmínky nutné pro 

uskutečňování praktického vyučování. 

§ 14a 

Školní středisko praktického vyučování 

(1)  Školní středisko praktického vyučování zajišťuje organizační, materiální a další 

podmínky potřebné pro uskutečňování praktického vyučování v plném rozsahu všem 

žákům v příslušném ročníku, nebo všem žákům v příslušném oboru vzdělání, a to výlučně 

pro žáky střední školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba vykonávající i činnost 

tohoto školního střediska praktického vyučování. 

 

(2) Ve školním středisku praktického vyučování působí výlučně nepedagogičtí 

pracovníci.  

(.....) 
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B) Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení 

a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení 

a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

(.....) 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb. 

(.....) 

Čl. 18 

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska praktického 

vyučování a školního střediska praktického vyučování 

Za stávající školní rok se předávají údaje o 

a) počtech žáků podle pohlaví, ročníků, oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a 

formy vzdělávání, s vyčleněním žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, 

b) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech žáků podle převažujícího 

stupně přiznaných podpůrných opatření, 

c) žácích podle oborů vzdělání a podle školy, pro kterou středisko zajišťuje praktické 

vyučování, a 

d) evidenčním počtu pracovníků podle kategorií a podle pohlaví. 

(.....) 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 364/2005 Sb. 

(.....) 

ČÁST DRUHÁ 

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ 

Čl. 3 

Termíny a způsob předávaní údajů 

(1) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení předává 

právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení příslušnému správnímu 

úřadu8) na výkaze elektronicky. Po předání agregovaných údajů potvrdí bez zbytečného 

odkladu ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení výpis 

statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola 

nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, je-li škola nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému 

úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení. 

(2) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace mateřských škol, základních 

uměleckých škol, základních škol týkající se přípravného stupně základní školy speciální nebo 

přípravných tříd a středisek praktického vyučování, středisek praktického vyučování 
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a školních středisek praktického vyučování se předávají příslušnému správnímu úřadu 

nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku. 

(3) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace školních družin, školních klubů, 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, středisek volného času, internátů a domovů 

mládeže se předávají nejpozději do 11. listopadu k rozhodnému datu 31. října stávajícího 

školního roku. 

(4) Termíny podle odstavců 2 a 3 platí pro předání agregovaných údajů ministerstvu nebo jím 

zřízené právnické osobě, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované 

obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení. 

(.....) 

 

C) Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech 

(.....) 

§ 1 

Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy 

Jednotkou výkonu je: 

a) 1 žák kurzu pro získání základního vzdělání, 

b) 1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času 

zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, 

c) 1 žák, který se vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni 

šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém 

vzdělávacím programu konzervatoře a kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času 

zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, 

d) 1 dítě, 1 žák ve školní družině, kteří jsou přijati k pravidelné denní docházce, 

e) 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se zároveň 

vzdělává v základní škole, 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní 

škole, pro něhož v rámci školního stravování v jednotlivých typech zařízení školního stravování 

1. je poskytován oběd, 

2. je poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo, 

3. je poskytován alespoň oběd a večeře, 

4. jsou poskytovány stravovací služby kromě oběda, 

f) 1 ubytovaný v domově mládeže, který se zároveň vzdělává 

1. v základní škole, střední škole nebo konzervatoři, 

2. ve vyšší odborné škole, 
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g) 1 ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává 

1. v základní škole speciální, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, nebo ve 

škole samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti nebo žáky s těžkým 

zdravotním postižením, 

2. ve škole samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti nebo žáky s jiným 

než těžkým zdravotním postižením, 

h) 1 dítě, žák nebo student, jemuž informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou 

činnost, odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně 

výchovnou péči nebo pomoc při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání 

v předchozím školním roce zajišťovala 

1. pedagogicko-psychologická poradna, 

2. speciálně pedagogické centrum, 

i) 1 dítě v ambulantní formě služeb ve středisku výchovné péče1), 

j) 1 výchovná skupina ve středisku výchovné péče1) 

1. v celodenní formě služeb, 

2. v internátní formě služeb, 

k) 1 rodinná skupina 

1. v dětském domově, 

2. v dětském domově se školou, 

l) 1 výchovná skupina 

1. ve výchovném ústavu, 

2. v diagnostickém ústavu, 

m) 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v denní formě vzdělávání, kterému praktické 

vyučování zajišťuje středisko praktického vyučování., 

n) 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v denní formě vzdělávání, kterému praktické 

vyučování zajišťuje školní středisko praktického vyučování, pokud zajišťuje praktické 

vyučování v plném rozsahu všem žákům v příslušném ročníku, nebo všem žákům 

v příslušném oboru vzdělání. 

§ 2 

Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů 

(1) Pro stanovení krajských normativů na jednotky výkonu podle § 1 písm. a) až c) a písm. f) 

až m) je rozhodný ukazatel: 

a) průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka (Np), 

b) průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka (No), 

c) průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp), 
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d) průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po), 

e) průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na 

jednotku výkonu (ONIV). 

(2) Pro stanovení krajských normativů na jednotky výkonu podle § 1 písm. d) a e) § 1 písm. d), 

e) a n) je rozhodný ukazatel: 

a) průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka (No), 

b) průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po), 

c) průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na 

jednotku výkonu (ONIV). 

(3) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka 

se stanoví 

a) z průměrných hodnot dosažených v průběhu uplynulého kalendářního roku nebo, nejsou-li 

tyto hodnoty vypovídající, z hodnot stanovených krajským úřadem v uplynulém kalendářním 

roce v kurzu pro získání základního vzdělání nebo v příslušném typu školského zařízení v rámci 

kraje, 

b) pokud se jedná o ubytovaného v domově mládeže, jako funkční závislost nebo soubor 

nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na počtu ubytovaných, 

c) pokud se jedná o dítě, žáka nebo studenta, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění 

volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, jako funkční závislost nebo 

soubor nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na počtu dětí, žáků nebo 

studentů, 

d) pokud se jedná o žáka, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou 

činností se zaměřením na různé oblasti, jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe 

spojitě navazujících funkčních závislostí na počtu žáků. 

(4) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického 

pracovníka se stanoví z průměrných hodnot dosažených v průběhu uplynulého kalendářního 

roku nebo, nejsou-li tyto hodnoty vypovídající, z hodnot stanovených krajským úřadem 

v uplynulém kalendářním roce v kurzu pro získání základního vzdělání nebo v příslušném typu 

školského zařízení v rámci kraje. Pokud se jedná o stravovaného, stanoví se ukazatel podle věty 

první jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních 

závislostí na počtu jednotek výkonu ve školském zařízení členěný podle počtů stravovaných. 

Hodnotu ukazatele stanovenou podle tohoto odstavce lze dále snížit, nejvýše však o 5 %.  

(5) Ukazatel průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka a ukazatel průměrné 

měsíční výše platu nepedagogického pracovníka je tvořen průměrnou měsíční výší složek 

platu2) dosaženou v příslušném druhu školy, která realizuje kurz pro získání základního 

vzdělání, nebo v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje v průběhu uplynulého 

kalendářního roku upravenou na výši, která se v příslušném kalendářním roce předpokládá 

vzhledem k objemu finančních prostředků přidělených krajskému úřadu prostřednictvím 

republikových normativů v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Součty 
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osobních příplatků a odměn v takto upravených ukazatelích průměrné měsíční výše platu 

pedagogického pracovníka se mezi jednotlivými druhy škol a typy školských zařízení nesmí 

lišit o více než 50 % z nejvyššího součtu osobních příplatků a odměn. Do ukazatelů průměrné 

měsíční výše platu se nezahrnují platby za práci přesčas a za konání přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti nad 

stanovený rozsah3). 

(6) Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu 

připadající na jednotku výkonu se stanoví ve výši alespoň 65 % průměrných hodnot dosažených 

v průběhu uplynulého kalendářního roku nebo, nejsou-li tyto hodnoty vypovídající, z hodnot 

stanovených krajským úřadem v uplynulém kalendářním roce v kurzu pro získání základního 

vzdělání nebo v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje. 

(7) Ukazatele podle odstavců 3 a 4 musí krajský úřad případně dále upravit tak, aby zajistily 

poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši nezbytné pro dosažení alespoň 

minimálního personálního zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb 

poskytovaných školskými zařízeními uvedeného v příloze k této vyhlášce. To platí i v případě, 

že krajský úřad zvyšuje ukazatele podle § 5.  

(.....) 
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