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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

 

V tabulce jsou uvedeny všechny zásadní připomínky a některé doporučující připomínky. 

 

Připomínkové 

místo 

Připomínka Typ Vypořádání připomínky 

Olomoucký kraj 
 

K části druhé čl. II.: 

 

Není zcela zřejmý dovětek „a to i v případě, že mateřská škola 

poskytuje vzdělávání distančním způsobem.“ V dosud vydaných 

pokynech i metodických materiálech, stejně jako v navrhované právní 

úpravě týkající se zakotvení distančního vzdělávání je v případě 

mateřských škol uvedeno, že mateřské školy poskytují distanční 

vzdělávání v případě dětí, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné. V případě dětí, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, však není úplata za vzdělávání hrazena. Pokud tedy 

mateřská škola poskytuje distanční vzdělávání v případě dětí, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, není důvod snižovat úplatu, neboť 

v případě těchto dětí není úplata hrazena. Není tak zřejmé, na jaké 

případy by se mělo snížení úplaty v případě, kdy dojde k přerušení nebo 

omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu 

a současně mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, 

vztahovat (snad v případě, že by mateřská škola poskytovala 

vzdělávání distančním způsobem i pro děti, pro které není předškolní 

vzdělávání povinné, a to dobrovolně? – jedná se však o malé děti a tedy 

Zásadní Akceptováno. 

Dovětek vypuštěn. 

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání 

distančním způsobem pouze dětem, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti 

samozřejmě úplatu nehradí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTYHJSOF)



2 
 

vzdělávání distančním způsobem nelze pravděpodobně příliš 

očekávat). 

 

Dále není zřejmé, jak bude řešena povinnost zveřejnit výši úplaty 

v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle 

jiného právního předpisu. Navrhovaná právní úprava se odkazuje 

pouze k větě první daného odstavce. Máme za to, že úprava povinnosti 

zveřejnit výši úplaty v případě přerušení nebo omezení provozu 

mateřské školy podle jiného právního předpisu, včetně stanovení 

způsobu a termínu, by měla být doplněna, a to i z hlediska potřebné 

právní jistoty. 

 

 

Akceptováno jinak. 

Doplněno pravidlo, že ředitel neprodleně 

stanoví výši úplaty, avšak pouze v těch 

případech, kdy bude znát délku přerušení 

nebo omezení provozu. 

 

Na rozdíl od běžných situací totiž nemusí být 

v případě uzavření z důvodu mimořádných 

okolností (například při pandemii) předem 

známé, jak dlouho bude mateřská škola 

uzavřena. V takové situaci není dost dobře 

možné, aby ředitel dopředu stanovoval výši 

úplaty, ale záležitost se bude řešit dodatečně. 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním.  

Svaz měst a obcí 

ČR 

(k části druhé) 

 

Dle důvodové zprávy návrh vyhlášky reaguje na novelu školského 

zákona a stanovuje pravidla dosud dovozovaná pomocí výkladů a 

analogie. Obě části tohoto tvrzení však musíme rozporovat, jelikož 

důvod pro některé změny lze v novele školského zákona najít jen 

částečně a některá ustanovení návrhu vyhlášky nelze vnímat jen jako 

legislativní upřesnění, když stanovuje nové povinnosti s nemalými 

administrativními a finančními dopady na některá školská zařízení a 

jejich zřizovatele.  

 

Navazuje-li vyhláška na novelu školského zákona č. 349/2020 Sb., tak 

Zásadní Vysvětleno, upraveno jinak. 

 

Návrh vyhlášky do právních předpisů 

doplňuje pravidla uvedená mj. 

v hygienickém manuálu MŠMT, dostupném 

z https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-

skol-od-zari. Tato pravidla byla dovozená 

analogií. Součástí těchto pravidel je 

i pravidlo týkající se mateřských škol. 

 

Není možné odhlédnout od skutečnosti, že 

mateřská škola neposkytuje pouze 

předškolní vzdělávání, ale významným 

aspektem poskytované veřejné služby je také 
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pouze ve skutečnosti zakotvení distanční výuky, která fakticky v řadě 

školských zařízení probíhala již po značnou část druhé poloviny 

školního roku 2019/2020. V případě VOŠ, jazykových a uměleckých 

škol je při skutečném poskytování distanční výuky odmítnutí nároku 

na vrácení školného logické. Nerozumíme však tomu, proč je naopak 

zákonný nárok na vrácení školného stanoven u mateřských škol.  

 

Novela vyhlášky rozšiřuje dosavadní mechanismus vracení 

školkovného (resp. poměrné části) pro případ uzavření školy, a to 

explicitně i při distanční výuce. Pokud však mateřská škola poskytuje 

distanční vzdělávání, plní tak svou vzdělávací funkci a reálně 

poskytuje službu, pro kterou je zřizována zřizovatelem a využívána 

rodiči dětí. Je mimoto otázkou, zda předkladatel v případě distančního 

vzdělávání myslí povinnou distanční výuku v rámci povinného 

předškolního vzdělávání, za které se však již nyní úplata nehradí, anebo 

distanční výuku v ostatních třídách a skupinách mateřských škol 

poskytovaných na dobrovolné bázi z rozhodnutí samotných škol. 

Pokud odkazuje předkladatel na povinné předškolní vzdělávání, byla 

by úprava nadbytečná a mohla by naopak činit výkladové potíže. 

Pokud však předpokládá distanční výuku i mimo povinnou předškolní 

docházku, považujeme za logičtější a účelnější ponechat rozhodnutí o 

případném snížení úplaty s ohledem na skutečnou podobu výuky na 

řediteli mateřské školy. 

 

Návrh vyhlášky nelze vnímat jen jako technickou normu. Zákonný 

nárok na snížení úplaty za předškolní vzdělávání finančně zatíží 

zřizovatele, a to v předem nepředpokládaném rozsahu. Přitom 

prezenční péče o děti. Zákonní zástupci tak 

nemusí osobně pečovat o dítě nebo k tomuto 

účelu zajišťovat jinou osobu, a mohou tak 

například docházet do zaměstnání. 

Z hlediska příjemců služby platí, že službu 

nedostávají v plném rozsahu. V takové 

situaci pak mateřská škola nemá po 

zákonných zástupcích vyžadovat hrazení 

úplaty. 

 

Dovětek „a to i v případě, že mateřská škola 

poskytuje vzdělávání distančním způsobem“ 

vypuštěn. 

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání 

distančním způsobem pouze dětem, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti 

samozřejmě úplatu nehradí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K finanční zátěži zřizovatelů viz další 

připomínka. Návrh vyhlášky administrativní 

zátěž nepřináší, neboť pouze do textu 

právního předpisu doplňuje již v praxi 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTYHJSOF)



4 
 

vzhledem k možnosti odepisování školkovného z daní FO a 

osvobození osob v hmotné nouzi aj. případech dle § 6 odst. 6 vyhlášky 

č. 14/2005 S. o předškolním vzdělávání zatíží platba rodiče minimálně. 

Vracení poměrné části školkovného nadto vedení mateřských škol i 

zřizovatele zatíží nejen finančně, ale také administrativně, a to 

neúměrně k reálným částkám, o které může být školkovné poníženo, 

půjde-li o uzavření mateřské školy v řádu dnů či jen několik týdnů. 

Doporučujeme tedy přinejmenším prodloužit dobu uzavření školy 

podmiňující povinnost snížení úplaty.  

 

Reaguje-li vyhláška na současnou pandemickou situaci, ve které při 

uzavření školy nelze odhadnout dobu, po kterou bude škola uzavřena, 

nelze po ředitelích rozumně požadovat, aby o výši úplaty rozhodli dle 

zákona „neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu“.  

 

používaná pravidla dovozovaná 

výkladovými metodami. Prodloužení doby 

uzavření školky nepovažujeme za vhodné 

vzhledem k již existující výslovné úpravě, 

která také pracuje s 5 dny; není odůvodněné, 

proč by se minimální doba měla lišit 

v závislosti na různých důvodech uzavření. 

 

 

 

 

Doplněno pravidlo, že ředitel neprodleně 

stanoví výši úplaty, avšak pouze v těch 

případech, kdy bude znát délku přerušení 

nebo omezení provozu. Na ostatní případy 

(kdy délka uzavření není známa), se toto 

pravidlo nevtahuje – ředitel nemá v takovém 

případě povinnost výši úplaty stanovit 

předem neprodleně po přerušení nebo 

omezení provozu. Záležitost se bude řešit 

dodatečně.  

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 Na základě výše uvedeného požadujeme úpravu bodu 8 Důvodové 

zprávy – Předpokládaný hospodářský a finanční dopad – upravit takto: 

Navrhovaná právní úprava má dopad na rozpočty školských zařízení a 

jejich zřizovatelů. 

Zásadní Vysvětleno. 

Doplněno odůvodnění. V souvislosti se 

zavíráním škol skutečně k finančním 

dopadům na straně škol a jejich zřizovatelů 

dochází. 
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Důsledkem uzavření školy je nutnost snížení 

úplat nebo vracení jejich částí zákonným 

zástupcům. 

 

Výši těchto dopadů nelze vypočítat, neboť 

nelze předvídat, zda, kdy a na jak dlouho 

dojde k uzavření škol nebo k omezení osobní 

přítomnosti žáků. 

 

Nejde však o důsledky navržené právní 

úpravy, nýbrž o důsledky pandemické (příp. 

jiné) situace. Navrhovaná vyhláška pouze 

zakotvuje výklad právních předpisů přímo do 

jejich textu, a to za účelem zvýšení právní 

jistoty. Nově výslovně zakotvovaný přístup k 

úplatám se již uplatňoval v jarním období a i 

nadále by se uplatňoval i bez přijetí této 

vyhlášky výkladem za použití běžných 

právních výkladových metod. 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

Sdružení 

místních 

samospráv 

1. Připomínka k vyhlášce o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. 

Na základě předložené Novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. je pro případ 

uzavření mateřské školy počítáno s vracením školkovného, či jeho 

poměrné části, v případě uzavření MŠ a to i po případ distanční výuky. 

Novela školského zákona počítá s povinnou distanční výukou pouze 

pro děti předškolní, které jsou ovšem povinnosti úhrady školkovného 

zbaveny. Lze předpokládat, že distanční výuka pro děti mladší 

probíhat nebude, a pokud by tomu tak mělo být, pak s ohledem na 

Zásadní Vysvětleno, upraveno jinak. 

 

Dovětek „a to i v případě, že mateřská škola 

poskytuje vzdělávání distančním způsobem“ 

vypuštěn. 

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání 

distančním způsobem pouze dětem, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti 

samozřejmě úplatu nehradí. 
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různou náročnost distanční výuky považujeme současnou právní 

úpravu, kdy je snížení úplaty školného v kompetenci ředitele MŠ a 

vědomím zřizovatele za dostatečnou a předložená právní úprava 

zbytečná. 

V předloženém návrhu není zcela jasné, o jakou věkovou skupinu dětí 

podléhající distanční výuce se má jednat, toto je třeba, aby 

předkladatel specifikoval, především z důvodu variability školek a 

různosti situací. V předložené formě není návrh vyhlášky 

jednoznačný. 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 2. Připomínka k důvodové zprávě 

Vzhledem k tomu, že v případě distanční výuky bude s vysokou 

pravděpodobností u subjektů předškolního vzdělávání, školních 

družin, jazykových škol, vyšších odborných škol uměleckých škol, 

klub a středisek volného času, docházet k vratkám školného, 

dovolujeme si navrhnout změnu Důvodové zprávy následovně: 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad  

Navrhovaná právní úprava má dopad na rozpočty daných školských 

zařízení, potažmo i zřizovatelů. 

Zásadní Vysvětleno. 

Doplněno odůvodnění. V souvislosti se 

zavíráním škol skutečně k finančním 

dopadům na straně škol a jejich zřizovatelů 

dochází. 

 

Důsledkem uzavření školy je nutnost snížení 

úplat nebo vracení jejich částí zákonným 

zástupcům. 

 

Výši těchto dopadů nelze vypočítat, neboť 

nelze předvídat, zda, kdy a na jak dlouho 

dojde k uzavření škol nebo k omezení osobní 

přítomnosti žáků. 

 

Nejde však o důsledky navržené právní 

úpravy, nýbrž o důsledky pandemické (příp. 

jiné) situace. Navrhovaná vyhláška pouze 

zakotvuje výklad právních předpisů přímo do 
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jejich textu, a to za účelem zvýšení právní 

jistoty. Nově výslovně zakotvovaný přístup k 

úplatám se již uplatňoval v jarním období a i 

nadále by se uplatňoval i bez přijetí této 

vyhlášky výkladem za použití běžných 

právních výkladových metod. 

 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

Hospodářská 

komora 

Připomínka k části páté Změna vyhlášky 74/2005 Sb. čl. V § 11 

odst. 6 

Navrhujeme do poslední věty v nově navrhovaném § 11 odst. 6 

doplnit na konec slova „po dohodě se zákonnými zástupci dítěte“ 

Odůvodnění: Distanční způsob vzdělávání či náhrada v jiném termínu 

ve stejném školním roce nemusí být pro děti a jejich rodiče 

vyhovující. Pokud by se tyto kroužky měly nahradit jinými termíny, 

tak pro děti, které mají další volnočasové aktivity, by ani tyto termíny 

nemusely být dostupné. Stejně tak může být pro rodiče malých dětí 

extrémně náročné absolvovat volnočasové aktivity malých dětí 

distančním způsobem, protože to bude vyžadovat jejich součinnost. 

Zásadní Neakceptováno. 

 

Akceptování připomínky by mohlo způsobit 

neúměrné komplikace pro školní kluby a 

střediska volného času, neboť by musely 

s každým jednotlivým zákonným zástupcem 

jednat a navrhovat jiné termíny a způsoby 

poskytnutí. V případě různých požadavků by 

tak mohlo být nahrazení aktivit nereálné.  

 

Právní úprava nebrání tomu, aby se rodič 

rozhodl úplatu ponechat školnímu klubu, i 

když má nárok na vrácení. 

 

Připomínkové místo vzalo na vědomí 

vypořádání. 

ČMKOS, 

ČMOS PŠ 
1. K části třetí; změna vyhlášky č. 33/2005 Sb. 

Doporučujeme zvážit, zda v doplňované větě nepoužít místo slova 

„poskytuje“ slovo „umožňuje“. 

Odůvodnění:  

Doporučující Akceptováno. 
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V § 184a) odst. 3 školského zákona se stanoví, že „děti, žáci a 

studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou 

žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky“. 

Lze předpokládat, že někteří žáci nebudou možnost vzdělávání 

distančním způsobem využívat (protože to není povinnost) a fakticky 

jim tedy vzdělávání poskytováno nebude. Mohl by však vzniknout 

výkladový problém, komu se úplata nevrací. 

 
2. K části čtvrté; změna vyhlášky č. 71/2005 Sb. 

Pro navrhovanou změnu platí stejná připomínka jako v předchozím 

bodě 1. 

Doporučující Akceptováno. 
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