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V. 

Vypořádání připomínek 

resort relevance Připomínka vypořádání 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující 1. K bodu 1 [§ 1 písm. b)]: 
V bodě 1 doporučujeme slovo „písmeno“ nahradit textem „písm.“. 

Akceptováno jinak: novelizační bod 
1. (tj. změna § 1 písm. b) vypuštěn 

Doporučující 2. K bodu 2 [§ 1 písm. e) bod 4]: 
Doporučujeme bod 4 formulovat takto: 
„V § 1 písmeno e) bod 4 zní: 
„4. je poskytována večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo,“.“. 

Akceptováno: text upraven 

Doporučující 3. K bodu 3 (§ 4 odst. 3): 
V bodě 3 doporučujeme vypustit slova „vyhlášky č. 310/2018 Sb., o 
krajských normativech,“. 

Akceptováno: text upraven 

Ministerstvo financí Doporučující 1. K bodu 1: Slovo „písmeno“ je třeba nahradit zkratkou „písm.“. Akceptováno jinak: novelizační bod 
1. (tj. změna § 1 písm. b) vypuštěn 

Doporučující 2. K bodu 2: Slova „písmeno e, bod 4“ je třeba nahradit slovy „písm. e) bodu 
4“. 

Akceptováno jinak: text upraven 
podle 2. připomínky MZe 

Doporučující 3. K bodu 3: Slova „vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech,“ je 
třeba z textu bodu vypustit. 

Akceptováno: text upraven 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující 1. K Čl. I  
Doporučujeme doplnit úvodní větu ve znění „Vyhláška č. 310/2018 Sb., o 
krajských normativech, se mění takto:“.  
Článek I novely by měl obsahovat úvodní větu, která může mít například 
navrhované znění (§ 55 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno: text upraven 

Doporučující 2. K Čl. I bodu 3 
Doporučujeme odstranit text „vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských 
normativech, “, neboť tento text bude v jiném znění přesunut do úvodní 
věty Čl. I, a je proto nadbytečný. 

Akceptováno: text upraven 

Doporučující Rovněž v důsledku změny označení dosavadních odstavců 3 a 4 
doporučujeme doplnit novelizační bod, kterým by se upravil odkaz uvedený 

Akceptováno: novelizační bod 
doplněn 
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§ 7 odst. 1 platného znění vyhlášky odkazující na dosavadní odstavec 3. Po 
novele by to správně měl být odstavec 4. 

Ministerstvo 
obrany 

Doporučující 1) K materiálu jako celku 
Materiál by měl být doplněn o hodnocení dopadů regulace (RIA). Důvodová 
zpráva sice odkazuje na provedenou RIA, ovšem ta samotná není součástí 
materiálu. 

Vysvětlení: vzhledem 
k marginálnímu rozsahu i dopadu 
předkládané novely je RIA 
provedena pouze ve zjednodušené 
podobě uvedené v odůvodnění 

Doporučující 2) K textu novely 
Doporučujeme text novely s jednotlivými novelizačními body upravit v 
souladu s Legislativními pravidly vlády. V čl. I návrhu vyhlášky chybí úvodní 
věta, v novelizačním bodě 1 je třeba slova „písmeno b)“ nahradit textem 
„písm. b)“ 

Akceptováno: text upraven a bod 1 
(tj. změna § 1 písm. b) vypuštěn 

Doporučující „V § 1 písmeno e, bod 4“ opravit na slova „V § 1 písm. e) bodě 4“ Akceptováno jinak: text upraven 
podle 2. připomínky MZe 

Doporučující v novelizačním bodě 3 slova „V § 4 vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských 
normativech, se za odstavec 2“ nahradit slovy „ V § 4 se za odstavec 2“ 

Akceptováno: text upraven 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Neuvedeno K § 1 
Změna v § 1 uvádí, že se financuje jen osoba, které se zajišťuje naplnění 
volného času "pravidelnou zájmovou činností ve dnech školního vyučování". 
Tzn., že dosud bylo možno hradit na jednotku výkonu i zájmovou činnost 
"nepravidelnou" a to i mimo dny "školního vyučování", tedy o sobotách, 
nedělích, ve svátky a ve dny školních prázdnin. To nyní nebude tedy možné. 
V důvodové zprávě nejsou účel této změny a její dopady popsány. Vzniká 
tak obava, zda zajištění zájmových činností nebude omezeno. Důvodovou 
zprávu je proto požadujeme v tomto smyslu doplnit a vysvětlit záměr 
předkladatele, zejména jeho představu, jakým způsobem bude 
„nepravidelná zájmová činnost“ hrazena. 

Akceptováno jinak: novelizační bod 
1. (tj. změna § 1 písm. b) vypuštěn. 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a 
v tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 

Ministerstvo vnitra Doporučující K čl. I bodu 1 – k § 1 písm. b): 
Doporučujeme úvod novelizačního bodu upravit následovně: „V § 1 písm. 
b)“, a to dle čl. 58 odst. 6 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno jinak: novelizační bod 
1. (tj. změna § 1 písm. b) vypuštěn 

Doporučující K čl. I bodu 2 – k § 1 písm. e): 
1. Doporučujeme úvod novelizačního bodu upravit následovně: „V § 1 písm. 
e) bodě 4“, a to dle čl. 57 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno jinak: text upraven 
podle 2. připomínky MZe 
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Doporučující 2. V textu, jímž je současný text nahrazován, je nadbytečná čárka před 
slovem „je“. 

Akceptováno jinak: text upraven 
podle 2. připomínky MZe 

Doporučující K čl. I bodu 3 – k § 4 odst. 3: 
 Doporučujeme vypustit slova „vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských 
normativech,“, která jsou v daném bodě nadbytečná. 

Akceptováno: text upraven 

    

kraj relevance Připomínka vypořádání 

Jihomoravský zásadní Uplatňujeme zásadní připomínku k navrhované úpravě znění vyhlášky 
týkající se změny stanovení normativu středisek volného času provedenou v 
§ 1 písmena b), podle které se za slova „naplnění volného času“ vkládá slovo 
„pravidelnou“ a za slova „zájmovou činností“ se vkládají slova „ve dnech 
školního vyučování“. 
V důsledku navrhované změny by se krajský normativ pro středisko volného 
času stanovil pouze s ohledem na jednotky výkonu v pravidelné docházce 
do střediska ve dnech školního vyučování (nikoli ve dnech pracovního klidu, 
státních svátků a školních prázdnin). 
Financování středisek ze státního rozpočtu volného času by tak bylo 
založeno na velmi úzkém segmentu činností střediska volného času. Přitom 
další druhy činností předpokládané právními předpisy (zejména táborová a 
obdobná činnost; příležitostné zájmová, výchovná a rekreační činnost; 
spontánní činnosti; individuální práce pro rozvoj podmínek pro rozvoj 
nadání žáků) představují velmi významné a trendové segmenty práce, které 
by byly odkázány na financování z úplaty za vzdělávání nebo na financování 
z dalších zdrojů např. od zřizovatele. Taková změna financování významně 
ohrožuje stávající fungování středisek volného času.  
Pro takový krok však v důvodové zprávě ani v jiných předkládaných 
dokumentech není uveden žádný důvod a ani z našeho pohledu žádný 
důvod k takové změně není. Protože navrhovaná změna nebyla projednána 
s dotčenými subjekty, domníváme se, že mohou existovat námi 
nezmiňovaná rizika, která by případně měla být zohledněna. 
Změna vyhlášky ve svém důsledku odporuje také Strategii vzdělávací 
politiky České republiky do roku 2030+ např: 
- str. 17 - Podpoříme proto zavádění nových a ino¬vativních metod ve 
vzdělávání ve všech typech škol i mimoškolních zařízení na celém území ČR. 

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn. 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a 
v tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
stanovuje tato vyhláška. 
Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 
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- str. 18 - Kromě výukových metod přizpůsobíme a proměníme i 
strukturu vzdělávací nabíd¬ky. Zajistíme lepší návaznost a provázanost 
jednotlivých vzdělávacích stupňů i vyšší míru propojování formálního a 
neformálního vzdělávání. 
- str. 39 - Pro rozvoj neformálního vzdělávání je klíčová dlouhodobá a 
stabilní podpora or¬ganizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase, 
které svojí činností vytvářejí specifické vzdělávací a výchovné prostředí, 
které je odlišné od formálního vzdělávání a rozvíjí nejenom znalosti a 
dovednosti, ale zejména netradičními výchovnými forma¬mi také hodnoty a 
postoje, jež jsou přínosné pro celý život jednotlivce i společnosti. 
 
Stávající znění vyhlášky, podle našeho názoru, lépe odpovídá požadavkům 
na moderní fungování středisek volného času stejně jako strategickým 
záměrům, a proto dotčenou změnu vyhlášky odmítáme jako nevhodnou. 

Olomoucký Zásadní K čl. I. bodu 1 (§ 1 písm. b): 
Jedná se o zásadní změnu, která by mohla velmi negativně zasáhnout do 
tvorby krajských normativů, a tím i do rozpočtů řady středisek volného času. 
Navrhovaná změna znamená z hlediska financování činnosti středisek 
volného času úplné popření dalších činností středisek volného času 
vykonávaných v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. např. činnost střediska volného času vykonávanou formou 
nepravidelné a příležitostné docházky. Navrhovaná změna staví střediska 
volného času více na úroveň školních družin, přitom ale nelze nezohlednit, 
že činnost středisek volného času je více, než je tomu např. u školních družin 
či školních klubů, zaměřena právě i na činnost vykonávanou formou 
nepravidelné a příležitostné docházky a uskutečňuje se zcela běžně i ve 
dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.  
Tyto činnosti středisek volného času, tedy jiné činnosti než pravidelná 
činnost ve dnech školního vyučování, jsou pak z hlediska svého významu 
rovněž zásadní (srov. např. uskutečňování táborových činností či 
rekreačních činností v době školních prázdnin, individuální práce, zejména 
vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, využití 
otevřené nabídky spontánních činností, vzdělávací programy navazující na 

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a v 
tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
stanovuje tato vyhláška. 
Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
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rámcové vzdělávací programy škol) a v praxi hojně využívané. Navrhovaná 
změna by tak mohla zásadně ohrozit činnost řady středisek volného času. 
 
Navrhujeme ponechat stávající úpravu. 

vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 

Pardubický Zásadní k § 1 písm. b) vyhlášky 
Navrhované změny: 
b) 1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění 
volného času pravidelnou zájmovou činností ve dnech školního vyučování se 
zaměřením na různé oblasti,  
Navrhovaná úprava vylučuje možnost stanovit pro krajský normativ 
jednotku výkonu tzv. potencionální klient. Do celkového počtu 
potencionálních klientů započítávají krajské úřady děti, žáky a studenty v 
kraji (bez ohledu na to, zda navštěvují SVČ a zda jejich případná účast má 
charakter pravidelné zájmové činnosti). Pokud bude stanovena jednotka 
výkonu pro dítě, žáka, studenta s pravidelnou zájmovou činností ve dnech 
školního vyučování, není zřejmé, jakým způsobem by takto mohla být 
stanovena jednotka výkonu tzv. potencionální klient. 
Tato úprava znění § 1 písm. b) je dle našeho názoru v rozporu s 
doporučením MŠMT uvedeným v materiálu „Informace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy pro krajské úřady a magistrát hlavního 
města Prahy k financování škol a školských zařízení v roce 2021 s ohledem 
na opatření přijatá ve 4. čtvrtletí roku 2020 v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2“ ze dne 29. 10. 2020. 
Viz citace níže: 
………… V zájmu snížení rizika závažných disproporcí při rozpisu rozpočtu 
přímých výdajů školám a školským zařízením zřizovaným krajem, obcí nebo 
dobrovolným svazkem obcí (dále jen „RgŠ ÚSC“) na rok 2021 a za účelem 
sjednocení výkonu státní správy ve školství MŠMT vyzývá magistrát hlavního 
města Prahy a krajské úřady, aby při rozpisu rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2021: 
1. důsledně ověřovaly  ....................... 
2. pro školská zařízení školního stravování ……………… 
3. pro střediska volného času stanovily krajský normativ na jednotku 

výkonu tzv. potencionální klient. 
 

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu. Upozorňujeme, že jedinou 
povinnou činností střediska volného 
času je, stejně jako u školních klubů, 
výkon činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 
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Plzeňský zásadní 1. Ke znění ust. § 1 písm. b): 
V rámci mezirezortního připomínkového řízení zasíláme vyjádření 
nesouhlasu k části návrhu novely vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských 
normativech, za Plzeňský kraj. 
Konkrétně se jedná o ustanovení uvedené v § 1, písm. b), kdy jednotkou 
výkonu je 1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje 
naplnění volného času pravidelnou zájmovou činností ve dnech školního 
vyučování se zaměřením na různé oblasti. 
Takto uvedené znění v návrhu považujeme zcela v rozporu s vyhláškou č. 
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, neboť tento základní 
předpis vymezuje činnost v daleko širším rozsahu a neomezuje činnost jen 
pro určené dny školního vyučování. Takto navržené znění jde proti 
základnímu smyslu a poslání DDM a SVČ. 
Požadujeme ponechat stávající platné znění, tj.: jednotkou výkonu je 1 dítě, 
1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného 
času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. 

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a v 
tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
stanovuje tato vyhláška. 
Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 

zásadní Mimo rámec dotčených ustanovení navrhované novely vyhlášky č. 
310/2018 Sb., o krajských normativech, předkládáme připomínky, které 
souvisejí s navrhovanou úpravou ust. § 1 písm. b): 
2. Ke znění ust. § 5: 
Krajský úřad může zvýšit ukazatele Np a No stanovené podle § 2 odst. 3 a 4 
až o 10 %. 
 
Pokud nabyde účinnosti novela vyhlášky č. 310/2018 Sb. v navrhovaném 
znění ust. § 1 písm. b), ale i vlivem mimořádné situace v souvislosti s 
koronavirovou pandemií a tím výrazným úbytkem výkonů vykazovaných ve 
statistických výkazech na podzim 2020, bude muset krajský úřad pro rok 
2021 upravit ukazatele Np a No. Podle propočtů krajského úřadu je 
předpoklad překročení hranice 10 % na zvýšení ukazatelů Np a No tak, aby 

Nekceptováno: novelizační bod 1. 
(tj. úprava § 1 písm. b) vypuštěn 
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SVČ mohly uskutečňovat zájmové vzdělávání dle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Problém 
může nastat i u jiných segmentů školských služeb.  
Navrhujeme současně s úpravou ust. § 1 písm. b) modifikovat i ust. § 5 
takto: 
Krajský úřad může zvýšit ukazatele Np a No stanovené podle § 2 odst. 3 a 4 
až o 15 %. 

zásadní 3. Ke znění ust. Bodu 2 Přílohy k vyhlášce č. 310/2018 Sb.: 
Deklarujeme kritický postoj ke stanovení minimálního personálního 
zabezpečení k zajištění školské služby ve střediscích volného času, kde není 
objektivní ani ekonomické financovat tuto minimální hladinu, nejsou-li 
odpovídající výkony. I když skutečná zaměstnanost některých domů dětí a 
mládeže je nižší než vyhláškou definované minimální personální zajištění, 
dle vyhlášky není možná žádná korekce nebo uplatnění opravného 
koeficientu.  
Pokud nabyde účinnosti novela vyhlášky č. 310/2018 Sb. v navrhovaném 
znění ust. § 1 písm. b), dojde k prohloubení odchylky mezi skutečností a 
zafinancováním povinného rozsahu personálního zabezpečení. 
Z důvodu efektivního vynaložení finančních prostředků ze státního rozpočtu 
navrhujeme zrušit definované minimální personální zabezpečení k zajištění 
vzdělávání a školských služeb v SVČ nebo stanovit kritérium minimálního 
počtu výkonů u samostatných SVČ či DDM. 

Nekceptováno: novelizační bod 1. 
(tj. úprava § 1 písm. b) vypuštěn 
 
V průběhu roku 2021 bude na 
základě dat provedena analýza výše 
minimálního personálního 
zabezpečení, problematika bude 
předmětem diskuse se zástupci KÚ a 
SVČ. 

Moravskoslezský doporučující K čl. I bod 1 - § 1 písm. b) 
Podle tohoto novelizačního bodu má § 1 písm. b) znít takto: 
„Jednotkou výkonu je: 
a) 1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění 
volného času pravidelnou zájmovou činností ve dnech školního vyučování se 
zaměřením na různé oblasti.“  
 
Navrhujeme v rámci tohoto novelizačního bodu doplnit před slova „ve 
dnech školního vyučování“ slovo "zpravidla". 
Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že některé zájmové činnosti - kroužky probíhají rovněž o 
víkendu, obáváme se, že by striktní vymezení možnosti zajištění naplnění 

Akceptováno jinak: novelizační bod 
1. (tj. změna § 1 písm. b) vypuštěn 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a v 
tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
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volného času pouze ve dnech školního vyučování mohla omezit škálu 
nabízených aktivit středisek volného času 

Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
stanovuje tato vyhláška. 
Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 

Zlínský Zásadní Článek I. odst. 1 návrhu vyhlášky (k § 1 písm. b) vyhlášky č. 310/2018 Sb., o 
krajských normativech) – navrhujeme v souvislosti s vložením slova 
„pravidelnou“ blíže konkretizovat související záležitosti uvedené níže (viz 
odůvodnění) 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky uvádí: „Bod 1: Jedná se o bližší 
specifikaci ustanovení § 1 písm. b), ve vazbě na vyhlášku č. 163/2018 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, aby bylo jednoznačně zřejmé, co se rozumí činností 
střediska financovanou stanoveným krajským normativem.“ 
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání definuje v ustanovení § 2 
odst. 3 písm. a) a b) následující: 
a) pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání 
nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, 
b) pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu 
nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců. 
Domníváme se, že z ekonomického hlediska jsou tyto činnosti nesourodé - 
každá potřebuje podstatně rozdílný úvazek personálního zajištění. Z tohoto 
důvodu navrhujeme specifikovat tyto činnosti ve výkaze o činnosti střediska 
volného času Z 15-01, aby šlo na tyto pravidelné činnosti poskytnout (např. 
koeficientem) rozdílné úvazky a finance.  

Akceptováno jinak: novelizační bod 
1. (tj. změna § 1 písm. b) vypuštěn 
 
V průběhu roku 2021 bude toto 
řešeno na základě diskuse se 
zástupci KÚ a SVČ. 

Karlovarský  Neuvedeno § 1 písm. b) 
Odůvodnění: 

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn 
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Návrh vyhlášky v daném ustanovení předpokládá přidělování prostředků 
státního rozpočtu prostřednictvím krajských normativů pouze v případech 
pravidelné činnosti ve dnech školního vyučování. Vzhledem ke skutečnosti, 
že vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška o zájmovém vzdělávání“), není takto 
koncipována a některé kroužky zájmového vzdělávání žáků jsou 
organizovány i o víkendových dnech, vznikl by problém s úhradou tohoto 
zájmového vzdělávání.  
Jelikož vyhláška o zájmovém vzdělávání dále umožňuje kromě pravidelné 
docházky i nepravidelnou a příležitostnou docházku, byla by tíha 
financování této docházky na zřizovateli, což by se mohlo nepříznivě odrazit 
(zejména u menších obcí) na tom, že zřizovatelé nebudou nakloněni k 
nastavení provozu mimo dny školního vyučování a pravidelnou činnost. 
Zmizela by tak určitá jistota v zajištění některých částí zájmového 
vzdělávání. Navíc je nutno uvést, že rozpočty obcí na rok 2021 jsou ve 
schvalovacím procesu a s těmito výdaji v nich není kalkulováno. 
Návrh nového znění: 
S ohledem na uvedené navrhujeme ponechat ustanovení v původním znění. 

Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a v 
tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
stanovuje tato vyhláška. 
Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 

Královéhradecký Zásadní K Čl. I odst. 1.:  
V § 1 písmeno b) se za slova „naplnění volného času“ vkládá slovo 
„pravidelnou“ a za slova „zájmovou činností“ se vkládají slova „ve dnech 
školního vyučování“. 
S touto změnou zásadně nesouhlasíme a navrhujeme toto ustanovení 
vyhlášky  
o krajských normativech ponechat beze změny.  
Navržené ustanovení je v rozporu s § 2 a s § 4 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 
Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
Pokud dojde k doplnění slovního spojení „ve dnech školního vyučování“, v 
zásadě           se zcela utlumí víkendové aktivity SVČ, které vedou externisté, 
jež v pracovních dnech nemají čas nebo nemohou např. z důvodu omezené 
dostupnosti tělocvičen ve dnech školního vyučování. Zájmová činnost má 
probíhat v čase zájmu účastníků – tudíž nejen    ve   dnech   školního   
vyučování  a   jako   taková   by   měla  být i započítána. Apelujeme 

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a v 
tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
stanovuje tato vyhláška. 
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na ponechání zájmové činnosti v normativu v jeho plné šíři bez ohledu na 
školní vyučování, a to nejen s ohledem  
na bohatou skladbu i časový rozsah činností středisek volného času (dále jen 
„SVČ“)  
v průběhu celého roku, ale zejména v souvislosti se zněním výše uvedeného  
§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb.:  
„Středisko vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Středisko může 
vykonávat činnosti ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně 
školních prázdnin.“ 
Zájmová činnost je v souladu s výše uvedeným § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. 
pravidelná  
a příležitostná (nepravidelná). V případě nepravidelné jsme vždy vnímali 
jako velmi důležité příležitostné spontánní aktivity i táborovou a jinou 
obdobnou činnost. Tyto aktivity by v důsledku doplnění slova „pravidelnou“ 
byly zcela potlačeny, s čímž zásadně nesouhlasíme. 
Důvodová zpráva k novele vyhlášky se podstatě vůbec této změně nevěnuje 
a pouze konstatuje, že úpravou dochází k zpřesnění znění vyhlášky. Znění 
vyhlášky v současné podobě ovšem žádné zpřesnění nepotřebuje a 
současná podoba je i dle ředitelů SVČ v našem kraji zcela dostačující. 
V důvodové zprávě je též uvedeno, že navrhovaná úprava nemá dopad na 
státní rozpočet. Cílem novely tedy nemá být omezení financování. 
Navrhovaná úprava však způsobí pravý opak a tím významně omezuje a 
ohrožuje činnost SVČ, aniž by byla podrobena řádné diskusi se subjekty, 
kterých se dotýká. 

Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 

Hl. m. Praha Zásadní K čl. I bod 1 
V článku I. novelizující vyhlášky § 1 písm. b) vyhlášky č. 310/2018 Sb., o 
krajských normativech požadujeme navrhovaný bod vypustit a ponechat 
text v dosavadním znění. 
Odůvodnění: 
Požadujeme, aby bylo v § 1 písm. b) ponecháno původní znění textu 
vyhlášky, tedy beze změn – 1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko 
volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se 
zaměřením na různé oblasti. 

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a v 
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Navrhovaná změna přinese pro střediska volného času (domy dětí a 
mládeže) výrazné omezení financování zájmového vzdělávání, pro které 
jsou tato zařízení zřízena. To by mohlo mít poměrně zásadní dopad na 
fungování celého školského systému. Zájmové vzdělávání vychází z vyhlášky 
č. 74/2005 Sb., které je realizováno během celého roku včetně víkendů a 
školních prázdnin a zahrnuje široké spektrum aktivit od pravidelné činnosti 
po akce, soutěže, tábory apod. 
Střediska volného času zpravidla vykonávají činnost i ve dnech, kdy 
neprobíhá školní vyučování. Z toho vyplývá, že znění vyhlášky o krajských 
normativech by mělo být v souladu se zněním vyhlášky o zájmovém 
vzdělávání. 
Současný systém vzdělávání stále více klade důraz na všeobecný rozvoj dětí 
a mládeže v průběhu celého roku, tedy nejen v rámci základního a středního 
vzdělávání. 
Pokud dojde k omezení pouze na pravidelnou činnost, přestanou střediska 
volného času plnohodnotně plnit svoji funkci. Nezajistí-li podporu zřizovatel, 
může dojít vzhledem k navýšení poplatků za tábory, akce a soutěže k 
výraznému úbytku účastníků nebo k rušení těchto akcí. 

tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
stanovuje tato vyhláška. 
Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 

    

Ostatní přip. místa relevance připomínka vypořádání 

Česká biskupská 
konference 

zásadní V článku I. novelizující vyhlášky § 1 písm. b) vyhlášky č. 310/2018 Sb., o 
krajských normativech navrhujeme bod 1. vypustit bez náhrady. 
Odůvodnění: 
Stanovení normativu uvedenou formou a časovou specifikací nerespektuje 
zákonnou úpravu v souvisejících právních předpisech. Konkrétně se jedná o: 
1) požadavek „pravidelné zájmové činnosti“ nerespektuje vymezení druhů 
činností zájmového vzdělávání, jak je stanovena v § 2 vyhlášky 74/2005 Sb. 
2) Obdobně tím, že novela nově omezuje definici zájmové činnosti pouze na 
dobu dnů školního vyučování, nerespektuje § 4 odst. 5 vyhlášky 74/2005 Sb.  
V zdůvodnění těchto změn nejsou prakticky patrné žádné argumenty, proč a 
podle jakých kritérií by mělo dojít k poměrně zásadní změně financování 
zájmového vzdělávání. Není jasné podle čeho a proč je stanovena jednotka 
výkonu, především vzhledem k tomu, že vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém 

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a v 
tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
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vzdělávání, definuje 7 druhů zájmové činnosti (§2 odst. 1) ve třech formách 
(§ 2 odst. 2).   
Rovněž se zdá, že vyhláška je v rozporu se Strategií vzdělávací politiky ČR do 
roku 2030+, která byla dne 19. 10. 2020 schválena Vládou ČR.  V dokumentu 
Strategie vzdělávací politiky ČR do 2030+ v kapitole 1.8. Neformální 
vzdělávání a celoživotní učení se vláda ČR totiž zavazuje k dlouhodobé a 
stabilní podpoře organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a k 
vytváření stabilního a předvídatelného prostředí pro činnost organizací 
pracujících s dětmi a mládeží. Záměr novelizace vyhlášky č. 310/2018 Sb., o 
krajských normativech, směřuje jak proti podpoře některých segmentů 
zájmové činnosti (nepravidelná činnost), tak proti zájmové činnosti 
organizované o sobotách, nedělích, svátcích a prázdninách. Záměr novely 
bez jakéhokoliv srozumitelného odůvodnění vylučuje z finančních normativů 
zejména činnosti vymezené § 2 odst. 1 písm. b) a písm. c) vyhlášky č. 
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, jakož i činnosti uskutečňované formou 
„nepravidelné a příležitostné docházky“ vymezené § 2 odst. 2 cit. vyhlášky a 
všechny činnosti bez rozlišení vykonávané mimo dny školního vyučování (§ 4 
odst. 5 téže vyhlášky). Ve svém důsledku tento postup popírá požadavek 
transparentnosti a dlouhodobé předvídatelnosti státní podpory pro 
zájmovou činnost dětí a mládeže, která je významným segmentem 
konceptu celoživotního vzdělávání a zároveň efektivním nástrojem v 
prevenci a potírání závažného sociálně-patologického chování dětí a 
mládeže. 

stanovuje tato vyhláška. 
Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

zásadní 1. K § 1 písm. b) 
Navrhujeme ponechat stávající platné znění beze změny. 
Zdůvodnění: 
Na rozdíl od předkladatelů, kteří v předkládací zprávě uvedli, že krajský 
normativ se stanoví pouze na jednotku výkonu v pravidelné docházce a ve 
dnech školního vyučování; odůvodnění, proč by mělo zůstat původní znění 
této vyhlášky je ze strany SVČ/DDM následující: 
Stávající platná úprava je následující: 
Jednotkou výkonu je: 
§1 p. b) 

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a v 
tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
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1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění 
volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,  
Navržená úprava je: 
Jednotkou výkonu je: 
§1 p. b) 
1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění 
volného 
času pravidelnou zájmovou činností ve dnech školního vyučování se 
zaměřením na různé 
oblasti 
 
Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb. však říká: 
(1) Zájmové vzdělávání se uskutečňuje 
a) pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností 
včetně možnosti přípravy na vyučování, 
b) příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností 
včetně možnosti přípravy na vyučování, 
c) táborovou činností a další obdobnou činností, 
d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro 
děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci 
rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví, 
e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, 
žáků a studentů, 
f) využitím otevřené nabídky spontánních činností, 
g) vzdělávacími programy navazujícími na rámcové vzdělávací programy 
škol. 
(2) Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky, 
pravidelné docházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky. 
(3) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání 
nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, 
b) pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu 
nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, 
které není pravidelnou denní docházkou, 

Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
stanovuje tato vyhláška. 
Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 
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c) nepravidelnou a příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému 
vzdělávání v jiném rozsahu, než je uvedeno pod písmeny a) a b). 
 
Dle této vyhlášky střediska volného času konají svou činnost. Tomu by tedy i 
nadále měla odpovídat i vyhláška o krajských normativech. Navržená 
úprava, ale není v souladu s aktuální ani předešlou činností středisek 
volného času, ani potřebou zřizovatelů. 
Pokud by došlo ke schválení navržené úpravy vyhlášky o krajských 
normativech, pak by pochopitelně také přirozeně došlo k tomu, že 
SVČ/DDM budou extrémně preferovat pravidelnou zájmovou činnost před 
všemi ostatními formami zájmového vzdělávání a mohlo by dojít k tomu, že 
některá zařízení by ostatní formy činnosti opomíjela nebo významně 
omezila (proč mám vykonávat jiné formy než ty, podle kterých získávám 
prostředky). 
 
Dále v návrhu vyhlášky přibyl bod: 
ve dnech školního vyučování 
Stávající znění vyhlášky 74/2005 Sb. z mnoha důvodů umožňuje i realizaci 
pravidelné činnosti ve dnech, kdy školní vyučování neprobíhá, tj. o sobotách 
a nedělích, což je pro mnohé SVČ v regionech jediná možnost, jak zajistit 
odborníky z praxe, kteří jako externí pedagogové (pedagog volného času 
vykonávající dílčí přímou vzdělávací činnost) v těchto zájmových útvarech 
působí, a to především z důvodu pracovního vytížení příslušného specialisty 
v jeho vlastním zaměstnání. Často probíhají i ty zájmové útvary, které si 
např. pronajímají tělocvičny ve školách a ve dnech školního vyučování do 
těchto prostor nemají možnost přístupu. SVČ/DDM v době mimo dny 
školního vyučování organizují o prázdninách tábory a ve volných dnech 
během školního roku řadu příležitostných akcí.  
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že změna vyhlášky o krajských normativech 
může mít zásadní dopad na činnost středisek volného času. To posléze 
přinese zásadní dopad do celého systému našeho školství.  
Je třeba si uvědomit, že české školství je historicky propojené právě s 
činností středisek volného času (také domy dětí a mládeže). Stále více je 
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kladen důraz na všeobecný rozvoj dětí a mládeže, nejen na znalosti získané 
v klasické škole. Tolik žádané propojování více typů vzdělávání není myšleno 
pouze na pravidelné formy či na dny, kdy běží škola. Naopak, je třeba se 
soustředit na nové formy vzdělávání a na vzdělávání celoroční bez ohledu 
na průběh školního roku. 
V dnešní době je zřejmé, jak bude obtížné navrátit děti a mládež nejen do 
školy, ale i do zájmových kroužků, sportovních oddílů. Pracovníci středisek 
volného času budou muset vyvinout značné úsilí, aby systém vrátily do doby 
před březnem tohoto roku. 
Tato změna vůbec nekoresponduje ani se zaběhlou praxí právě ve 
zmiňované pravidelné zájmové činnosti. Ta nemůže běžet pouze ve dnech 
školního vyučování. Je zcela běžné a nutné, aby tato činnost probíhala i ve 
dnech volna či o prázdninách. U řady kroužků, které jsou v regionu 
výjimečné je nutné, aby rodiče děti na kroužky vozili i z větších dálek. Takto 
bychom mohli pokračovat dlouho. 
Je nepochybné, že navržená změna vyhlášky o krajských normativech 
přichází v nejméně vhodnou dobu, je zcela nesmyslná, neprodiskutovaná s 
odbornou veřejností a ukazuje, že to, co roky střediska volného času 
budovala a na co právem můžeme být hrdí se může v rychlosti zbořit jak 
domeček z karet. 
Finanční dopad na střediska volného času může být významný, neboť i v 
jednom kraji mají SVČ/DDM různé proporčně rozdělené formy činnosti. 
Pokud by novela vstoupila v platnost, „vydělala“ by na tom ta zařízení, která 
jsou de facto nejméně aktivní (nepracují o víkendech, dělají minimum 
táborů, jen málo organizují příležitostné akce), a to přece není účelem. 
To by však trvalo pouze dočasně. I ostatní zařízení by se postupně tomuto 
opatření přizpůsobila a staly by se jen „dílnou na kroužky“ bez větší snahy o 
rozvíjení jejich dalších činností. A to už je zcela proti koncepcím našeho 
školství a například projekty ESF na propojování formálního a neformálního 
vzdělávání, do kterých MŠMT a EU investují nemalé prostředky, by byly 
neúčelně vynaloženy. 
Finanční dopad bude v konečném důsledku negativní. Provozní prostředky 
střediskům volného času z velké části hradí jejich zřizovatelé. To jsou mimo 
kraje i města a obce. Tito zřizovatelé z místních samospráv očekávají, že 
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střediska volného času zaujmou svou činností děti i o víkendech a 
prázdninách, a to i ty děti, které pravidelně tato zařízení nenavštěvují. 
Mnohá zařízení prošla, i díky státem vytvořeným šablonám a díky financím z 
IROP, proměnou. Nejen budov, ale i pohledu na zájmové vzdělávání jako 
celek. Velký důraz u toho byl kladen právě na to, aby děti a mládež tato 
zařízení navštěvovala a zde se nejen dále vzdělávala, ale i zde bylo možné v 
bezpečném prostředí trávit volný čas, posedět v kolektivu s přáteli, a to pod 
křídly školských zařízení. 
Pokud autoři změny vyhlášky o krajských normativech uspějí, pak zcela jistě 
- poškodí pracovníky středisek volného času; řadu z nich dokonce vystaví 
hrozbě ztráty svého zaměstnání (pracují právě na jiných než pravidelných 
činnostech) 
- uvedou v rozpaky pracovníky krajských úřadů, kteří vědomi si rozdílných 
forem činnosti středisek, přihlížejí k více formám jejich činnosti. A budou mít 
oprávněný strach započíst do financování i tábory, soutěže, nepravidelné 
akce atd. 
- dají signál do měst a obcí, že budoucnost jejich organizací je ve vážném 
ohrožení. 
A zejména: 
- ohrozí tábory, akce, soutěže, které jsou zpravidla velmi kvalitní a také za 
ekonomicky přijatelné ceny pro jejich účastníky. 
- způsobí nelibost u dětí, rodičů i odborné veřejnosti. 
Toto stanovisko bylo projednáno s řediteli SVČ/DDM napříč republikou a v 
příloze zasílám i některé vybrané statistické ukazatele, které dokladují 
rozsah jak pravidelné, příležitostné, tak i táborové činnosti. 
Po uplynutí opatření proti šíření Covid-19 bude velmi důležité navrátit děti 
nejen do škol a školských zařízení, ale i běžného života. To bude vyžadovat 
zvýšené úsilí nás všech. Od pracovníků SVČ, škol, klubů po samosprávy měst 
či krajů. Z těchto důvodů by nebylo vůbec vhodné, aby došlo k navrhované 
úpravě. 
 

zásadní 2. Asociace domovů mládeže a internátů ČR, z.s., žádá Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky o dokončení finální podoby novely 
vyhlášky č. 108/2005 tak, jak již byla avizována v materiálu Principy 

Nelze akceptovat připomínka nijak 
nesouvisí s předkládaným návrhem 
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normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních 
samosprávných celků na rok 2018, č. j. MSMT-34213/2017 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 

zásadní 1. K § 1 písm. b) 
Navrhujeme ponechat stávající platné znění beze změny. 
Zdůvodnění: 
Na rozdíl od předkladatelů, kteří v předkládací zprávě uvedli, že krajský 
normativ se stanoví pouze na jednotku výkonu v pravidelné docházce a ve 
dnech školního vyučování; odůvodnění, proč by mělo zůstat původní znění 
této vyhlášky je ze strany SVČ/DDM následující: 
Stávající platná úprava je následující: 
Jednotkou výkonu je: 
§1 p. b) 
1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění 
volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,  
Navržená úprava je: 
Jednotkou výkonu je: 
§1 p. b) 
1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění 
volného 
času pravidelnou zájmovou činností ve dnech školního vyučování se 
zaměřením na různé 
oblasti 
Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb. však říká: 
(1) Zájmové vzdělávání se uskutečňuje 
a) pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností 
včetně možnosti přípravy na vyučování, 
b) příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností 
včetně možnosti přípravy na vyučování, 
c) táborovou činností a další obdobnou činností, 
d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro 
děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci 
rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví, 
e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, 
žáků a studentů, 

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a v 
tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
stanovuje tato vyhláška. 
Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 
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f) využitím otevřené nabídky spontánních činností, 
g) vzdělávacími programy navazujícími na rámcové vzdělávací programy 
škol. 
(2) Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky, 
pravidelné docházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky. 
(3) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání 
nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, 
b) pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu 
nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, 
které není pravidelnou denní docházkou, 
c) nepravidelnou a příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému 
vzdělávání v jiném rozsahu, než je uvedeno pod písmeny a) a b). 
Dle této vyhlášky střediska volného času konají svou činnost. Tomu by tedy i 
nadále měla odpovídat i vyhláška o krajských normativech. Navržená 
úprava, ale není v souladu s aktuální ani předešlou činností středisek 
volného času, ani potřebou zřizovatelů. 
Pokud by došlo ke schválení navržené úpravy vyhlášky o krajských 
normativech, pak by pochopitelně také přirozeně došlo k tomu, že 
SVČ/DDM budou extrémně preferovat pravidelnou zájmovou činnost před 
všemi ostatními formami zájmového vzdělávání a mohlo by dojít k tomu, že 
některá zařízení by ostatní formy činnosti opomíjela nebo významně 
omezila (proč mám vykonávat jiné formy než ty, podle kterých získávám 
prostředky). 
Dále v návrhu vyhlášky přibyl bod: 
ve dnech školního vyučování 
Stávající znění vyhlášky 74/2005 Sb. z mnoha důvodů umožňuje i realizaci 
pravidelné činnosti ve dnech, kdy školní vyučování neprobíhá, tj. o sobotách 
a nedělích, což je pro mnohé SVČ v regionech jediná možnost, jak zajistit 
odborníky z praxe, kteří jako externí pedagogové (pedagog volného času 
vykonávající dílčí přímou vzdělávací činnost) v těchto zájmových útvarech 
působí, a to především z důvodu pracovního vytížení příslušného specialisty 
v jeho vlastním zaměstnání. Často probíhají i ty zájmové útvary, které si 
např. pronajímají tělocvičny ve školách a ve dnech školního vyučování do 
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těchto prostor nemají možnost přístupu. SVČ/DDM v době mimo dny 
školního vyučování organizují o prázdninách tábory a ve volných dnech 
během školního roku řadu příležitostných akcí.  
Z výše uvedeného je zřejmé, že změna vyhlášky o krajských normativech 
může mít zásadní dopad na činnost středisek volného času. To posléze 
přinese zásadní dopad do celého systému našeho školství.  
Je třeba si uvědomit, že české školství je historicky propojené právě s 
činností středisek volného času (také domy dětí a mládeže). Stále více je 
kladen důraz na všeobecný rozvoj dětí a mládeže, nejen na znalosti získané 
v klasické škole. Tolik žádané propojování více typů vzdělávání není myšleno 
pouze na pravidelné formy či na dny, kdy běží škola. Naopak, je třeba se 
soustředit na nové formy vzdělávání a na vzdělávání celoroční bez ohledu 
na průběh školního roku. 
V dnešní době je zřejmé, jak bude obtížné navrátit děti a mládež nejen do 
školy, ale i do zájmových kroužků, sportovních oddílů. Pracovníci středisek 
volného času budou muset vyvinout značné úsilí, aby systém vrátily do doby 
před březnem tohoto roku. 
Tato změna vůbec nekoresponduje ani se zaběhlou praxí právě ve 
zmiňované pravidelné zájmové činnosti. Ta nemůže běžet pouze ve dnech 
školního vyučování. Je zcela běžné a nutné, aby tato činnost probíhala i ve 
dnech volna či o prázdninách. U řady kroužků, které jsou v regionu 
výjimečné je nutné, aby rodiče děti na kroužky vozili i z větších dálek. Takto 
bychom mohli pokračovat dlouho. 
Je nepochybné, že navržená změna vyhlášky o krajských normativech 
přichází v nejméně vhodnou dobu, je zcela nesmyslná, neprodiskutovaná s 
odbornou veřejností a ukazuje, že to, co roky střediska volného času 
budovala a na co právem můžeme být hrdí se může v rychlosti zbořit jak 
domeček z karet. 
Finanční dopad na střediska volného času může být významný, neboť i v 
jednom kraji mají SVČ/DDM různé proporčně rozdělené formy činnosti. 
Pokud by novela vstoupila v platnost, „vydělala“ by na tom ta zařízení, která 
jsou de facto nejméně aktivní (nepracují o víkendech, dělají minimum 
táborů, jen málo organizují příležitostné akce), a to přece není účelem. 
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To by však trvalo pouze dočasně. I ostatní zařízení by se postupně tomuto 
opatření přizpůsobila a staly by se jen „dílnou na kroužky“ bez větší snahy o 
rozvíjení jejich dalších činností. A to už je zcela proti koncepcím našeho 
školství a například projekty ESF na propojování formálního a neformálního 
vzdělávání, do kterých MŠMT a EU investují nemalé prostředky, by byly 
neúčelně vynaloženy. 
Finanční dopad bude v konečném důsledku negativní. Provozní prostředky 
střediskům volného času z velké části hradí jejich zřizovatelé. To jsou mimo 
kraje i města a obce. Tito zřizovatelé z místních samospráv očekávají, že 
střediska volného času zaujmou svou činností děti i o víkendech a 
prázdninách, a to i ty děti, které pravidelně tato zařízení nenavštěvují. 
Mnohá zařízení prošla, i díky státem vytvořeným šablonám a díky financím z 
IROP, proměnou. Nejen budov, ale i pohledu na zájmové vzdělávání jako 
celek. Velký důraz u toho byl kladen právě na to, aby děti a mládež tato 
zařízení navštěvovala a zde se nejen dále vzdělávala, ale i zde bylo možné v 
bezpečném prostředí trávit volný čas, posedět v kolektivu s přáteli, a to pod 
křídly školských zařízení. 
Pokud autoři změny vyhlášky o krajských normativech uspějí, pak zcela jistě 
- poškodí pracovníky středisek volného času; řadu z nich dokonce vystaví 
hrozbě ztráty svého zaměstnání (pracují právě na jiných než pravidelných 
činnostech) 
- uvedou v rozpaky pracovníky krajských úřadů, kteří vědomi si rozdílných 
forem činnosti středisek, přihlížejí k více formám jejich činnosti. A budou mít 
oprávněný strach započíst do financování i tábory, soutěže, nepravidelné 
akce atd. 
- dají signál do měst a obcí, že budoucnost jejich organizací je ve vážném 
ohrožení. 
A zejména: 
- ohrozí tábory, akce, soutěže, které jsou zpravidla velmi kvalitní a také za 
ekonomicky přijatelné ceny pro jejich účastníky. 
- způsobí nelibost u dětí, rodičů i odborné veřejnosti. 
Toto stanovisko bylo projednáno s řediteli SVČ/DDM napříč republikou a v 
příloze zasílám i některé vybrané statistické ukazatele, které dokladují 
rozsah jak pravidelné, příležitostné, tak i táborové činnosti. 
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Po uplynutí opatření proti šíření Covid-19 bude velmi důležité navrátit děti 
nejen do škol a školských zařízení, ale i běžného života. To bude vyžadovat 
zvýšené úsilí nás všech. Od pracovníků SVČ, škol, klubů po samosprávy měst 
či krajů. Z těchto důvodů by nebylo vůbec vhodné, aby došlo k navrhované 
úpravě. 

Svaz měst a obcí  
České republiky 

Zásadní Předkladatel označuje za účel vyhlášky možnost korektivu krajských 
normativů pro dětské domovy a dětské domovy se školou. Návrh však vedle 
toho obsahuje v čl. I bodě 1. také výraznou změnu normativu pro střediska 
volného času (dále jen „SVČ“). Novela navrhuje normativ doplnil o 
podmínku pravidelnosti dané činnosti a její realizaci pouze ve dnech 
školního vyučování. Takový požadavek ale nekoresponduje s vyhláškou č. 
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, dle které mohou střediska volného 
času svou činnost provozovat také ve dnech, kdy neprobíhá školní 
vyučování, a to včetně školních prázdnin. Ostatně tato možnost je jedním z 
definičních znaků SVČ jako samostatných školských zařízení. Víkendové a 
prázdninové akce tvoří velkou část činnosti SVČ, které se zúčastňují v 
každém zařízení stovky dětí. V řadě SVČ nadto probíhá mimo dny školního 
vyučování i pravidelné kroužky, které vzhledem k vysokému zájmu dětí a 
personálním možnostem SVČ provádí např. o víkendech, přesto na 
pravidelné bázi. Nelze tak souhlasit s důvodovou zprávou uvádějící, že 
navrhovaná úprava výraznějším způsobem nezasahuje do stávajícího 
nastavení finanční náročnosti zabezpečení vzdělávání a školských služeb ve 
školských zařízeních zřizovaných krajem, obcí nebo svazky obcí z veřejných 
rozpočtů. Navrhovaná úprava povede buď k omezení činnosti SVČ, nebo 
zvýšení podílu financování ze strany zřizovatelů, kteří nyní sami bojují se 
svými rozpočty.  
Svaz měst a obcí České republiky proto na základě připomínek zřizovatelů a 
ředitelů středisek volného času navrhuje nezasahovat do stávajícího 
systému financování těchto školských zařízení, konkrétně tedy zcela 
vynechat v návrhu vyhlášky čl. I bod 1.  

Akceptováno: novelizační bod 1. (tj. 
změna § 1 písm. b) vypuštěn 
Doplňujeme, že vyhláška určuje 
jednotky výkonu, na které jsou 
poskytovány (rozpočítány) 
prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, což ale nepředurčuje 
způsob jejich využití. Ten je 
definován školským zákonem a v 
tomto případě vyhláškou o 
zájmovém vzdělávání. 
Upozorňujeme, že krajský úřad není 
oprávněn stanovit jiné jednotky 
výkonu či koeficienty než ty, které 
stanovuje tato vyhláška. 
Upozorňujeme, že jedinou povinnou 
činností střediska volného času je, 
stejně jako u školních klubů, výkon 
činnosti ve dnech školního 
vyučování. Činnost v jiných dnech je 
činností fakultativní. 
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