
Č.j. MSMT-32015/2020-3   VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, 

ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dne  

1. září 2020, s termínem dodání stanovisek do 22. září 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

Pardubický kraj 
 

Bez připomínek.  
 

Liberecký kraj  Bez připomínek.  

Ústecký kraj   Bez připomínek.   

MSP zásadní   1. K čl. II  

Podle uvedeného ustanovení by měl návrh nařízení vlády nabýt 

účinnosti dnem „1. února 2021“. Předkladatel odůvodňuje 

odchýlení se od § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 

zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 

277/2019 Sb., skutečností, že uvedená odchylka odpovídá 

organizaci školního vzdělávání. V této souvislosti 

upozorňujeme, že z odůvodnění není zřejmé, v čem spočívá 

naléhavý právní zájem ve smyslu § 3 odst. 4 zákona o Sbírce 

zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, když například 

souběžně předkládaný návrh na změnu vyhlášky č. 27/2016 

Sb. předpokládá nabytí účinnosti k 1. lednu 2021, přičemž 

otázky spojené s dokončením školního pololetí upravuje 

v přechodných ustanoveních (srov. čl. 2 bod 1 předmětného 

návrhu vyhlášky). Doporučujeme proto dopracovat 

odůvodnění návrhu nařízení vlády tak, aby bylo zřejmé, 

z jakého důvodu je v souvislosti s organizací školního 

Vysvětleno. 

Vysvětleno v rámci jednání k vypořádání 

připomínky. Formulační úprava 

odůvodnění k článku II návrhu – nové 

znění: „Nařízení nabývá účinnosti ke dni 1. 

únoru 2021, a to s ohledem na kogentní 

ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 563/2004 

Sb., podle něhož je ředitel povinen stanovit 

pedagogickému pracovníkovi týdenní 

rozsah hodin přímé pedagogické činnosti 

na období školního vyučování nebo na 

pololetí školního vyučování, nikoli tedy v 

termínech jinak vyžadovaných § 3 odst. 3 

zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a 

o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 

zákona č. 277/2019 Sb. Začátek nejbližšího 

školního pololetí je datován 1. únorem 

2021 (v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

vzdělávání nezbytné, aby byla stanovena odchylka od § 3 odst. 

3 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. 

  

2. K obecné části důvodové zprávy  

Ačkoliv sám předkladatel v důvodové zprávě i v hodnocení 

dopadů regulace RIA uvádí, že je předložený návrh na změnu 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb. „součástí uceleného řešení 

úpravy řízení inkluzivního vzdělávání“, v důvodové zprávě 

k předloženému návrhu zcela absentuje analýza slučitelnosti 

navrhovaného řešení s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána, včetně Evropské úmluvy o lidských 

právech a základních svobodách a Úmluvy OSN o právech 

osob se zdravotním postižením. Požadujeme proto, aby 

předkladatel v rámci důvodové zprávy doplnil posouzení 

souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními závazky, 

zejména pak se shora uvedenými úmluvami.  

Upozorňujeme přitom, že je třeba slučitelnost předloženého 

návrhu s mezinárodními smlouvami posuzovat v souvislosti 

s předloženou změnou vyhlášky č. 27/2016, konkrétně pak 

návrhu § 4a odst. 2 návrhu, podle něhož by měla být 

pedagogická intervence nově poskytována jako podpůrné 

opatření prvního stupně, tedy jako podpůrné opatření, na které 

se nevztahuje normovaná finanční náročnost. Dle navrhované 

změny se má v případě poskytování podpůrného opatření 

pedagogické intervence učiteli pouze zvýšit týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti o 1 hodinu. To však v důsledku 

zřejmě znamená, že nově má být podpůrné opatření 

pedagogické intervence poskytováno jen na základě vlastního 

vyhodnocení potřeb žáka ze strany školy, resp. daného učitele, 

a to zcela bez nároku na jakoukoliv finanční kompenzaci v 

rámci jeho stávajícího úvazku, tedy bez jeho navýšení. Lze 

č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, 

ve znění pozdějších předpisů).“ 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

Pedagogická intervence (PI) je nyní ve 

vyhlášce nastavena v režimu podpůrného 

opatření (PO) 2. stupně, kdy je nezbytné 

vyšetření ve školském poradenském 

zařízení (ŠPZ) a vydání doporučení, 

získání souhlasu zákonného zástupce žáka 

s poskytováním PO, vykázání ve výkazu R 

44-99, kontrola platnosti doporučení apod. 

Souběžně předložený návrh novely 

vyhlášky navrhuje přesun do režimu PO 

1. stupně, kdy dojde k zásadní 

administrativní úspoře na straně škol, ŠPZ, 

ale i zákonných zástupců. Je formulována 

právní povinnost školy v důvodných 

případech PI žákovi poskytovat i bez 

doporučení ŠPZ. Učitel je odborně 

způsobilý posoudit potřebu poskytování 

PI, která bude poskytována na aktuální 

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



3 
 

Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

přitom předpokládat, že bez finančního ohodnocení 

poskytování podpůrného opatření pedagogické intervence 

navrhované změny povedou v mnoha případech k jejich 

vyřazení z praxe, místo k jejich účinnějšímu uplatňování. K 

tomu je třeba zdůraznit, že navržená změna ohrožuje výkon 

rozsudku D. H. a ostatní proti České republice [č. 57325/00, 

rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva 

(dále jen „ESLP“) ze dne 13. listopadu 2007] a svými účinky 

vytváří situaci, která může být v rozporu s mezinárodními 

závazky České republiky. 

Tato připomínka je zásadní             

         

potřebu žáků, flexibilní v organizaci, formě 

i délce poskytování této podpory. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 

složek platu pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 

Finanční ocenění většího rozsahu práce 

(v porovnání s jinými pedagogickými 

pracovníky, kteří PI neposkytují) je 

zajištěno standardními nástroji 

odměňování podle zákoníku práce – tedy 

typicky osobním příplatkem. O tato 

konkrétní pravidla mohou být doplněny 

kolektivní smlouvy nebo vnitřní předpisy. 

Současně doplňujeme, že v posledních 

třech letech došlo k výraznému nárůstu 

platů pedagogických pracovníků a dochází 

k dalším systémovým změnám v 

regionálním školství, zejména navyšování 

nepedagogických pracovníků školy, za 

účelem odbřemenění pedagogických 

pracovníků od administrativních činností 

nesouvisejících s přímou pedagogickou 

činností. Toto navyšování platů 

pedagogických pracovníků MŠMT 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

prosazuje i pro rok 2021, v němž se 

předpokládá účinnost předkládané novely i 

zvyšování počtu nepedagogických 

pracovníků. Návrh státního rozpočtu na 

rok 2020 počítá jako s vlivem 

zapracovaným do střednědobého výhledu 

na rok 2021 s předpokládaným nárůstem 

platů u pedagogických pracovníků v 

regionálním školství o 9 % v roce 2021 (s 

tím, že průměrný plat učitele bude v roce 

2021 minimálně na úrovni 45 000 Kč). 

Karlovarský 

kraj 

 
Bez připomínek.  

 

Olomoucký kraj zásadní 
K Čl. I: Z praxe vyplývá, že zvýšením týdenního rozsahu 

přímé pedagogické činnosti pedagoga z důvodu poskytování 

pedagogické intervence dojde ke vzniku reálného rizika 

diskriminačních situací, kdy pedagogičtí pracovníci, kteří 

nebudou pedagogickou intervenci poskytovat, budou mít nižší 

počet hodin přímé pedagogické činnosti než kolegové, kteří 

budou tuto podporu poskytovat, ovšem bude jim náležet stejný 

plat. Navíc pokud školy přistoupí k navrhovanému navýšení 

týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti, může dojít ke 

zvýšení finanční náročnosti z důvodu proplácení 

přespočetných hodin. Navrhujeme ponechat stávající úpravu.  

Tato připomínka je zásadní.  
 

Vysvětleno. 

V podmínkách škol jako konkrétních 

zaměstnavatelů organizují práci vedoucí 

zaměstnanci – ti mají zákonnou povinnost 

mimo jiné co nejlépe organizovat práci 

podřízených zaměstnanců (§ 302 zákoníku 

práce) a také zajišťovat rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich 

pracovní podmínky nebo odměňování za 

práci (§ 16 odst. 1 zákoníku práce). Dá se 

očekávat, že vedoucí zaměstnanci budou 

od pedagogických pracovníků 

poskytujících PI vyžadovat méně dalších 

úkolů spadajících do oblasti prací 

souvisejících s přímou pedagogickou 

činností. 

Finanční ocenění většího rozsahu práce 

(v porovnání s jinými pedagogickými 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

pracovníky, kteří PI neposkytují) je 

zajištěno standardními nástroji 

odměňování podle zákoníku práce – tedy 

typicky osobním příplatkem. O tato 

konkrétní pravidla mohou být doplněny 

kolektivní smlouvy nebo vnitřní předpisy. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 

složek platu pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 

Středočeský kraj   Bez připomínek.     

MZV 
 

Bez připomínek.  
 

MHMP 
 

Bez připomínek.  
 

Královéhradecký 

kraj 

zásadní  K: § 2 odst. 6: „Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 

stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, 

poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci 

jako podpůrné opatření; to neplatí, je-li týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.“ 

 

Z uvedeného vyplývá, že těm pedagogům, kteří budou 

poskytovat podpůrné opatření spočívající v jedné hodině 

pedagogické intervence, se zvýší rozsah hodin přímé 

pedagogické činnosti, i když na přechodnou dobu. Za tuto 

jednu hodinu nebudou mít nárok na finanční ohodnocení. Tito 

pedagogové budou tedy mít o jednu hodinu přímé pedagogické 

Vysvětleno. 

V podmínkách škol jako konkrétních 

zaměstnavatelů organizují práci vedoucí 

zaměstnanci – ti mají zákonnou povinnost 

mimo jiné co nejlépe organizovat práci 

podřízených zaměstnanců (§ 302 zákoníku 

práce) a také zajišťovat rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich 

pracovní podmínky nebo odměňování za 

práci (§ 16 odst. 1 zákoníku práce). Dá se 

očekávat, že vedoucí zaměstnanci budou 

od pedagogických pracovníků 

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



6 
 

Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

činnosti více než jejich kolegové, kteří tuto hodinu nepovedou. 

Toto opatření nepřispěje k rovnému přístupu k pedagogům a 

může ohrozit poskytování pedagogické intervence dle potřeb 

žáků.  

 

Navrhujeme vzhledem k nejasnostem ponechat současnou 

právní úpravu. Zařazení pedagogické intervence do prvního 

stupně PO tímto však nerozporujeme.  

 

poskytujících PI vyžadovat méně dalších 

úkolů spadajících do oblasti prací 

souvisejících s přímou pedagogickou 

činností. 

Finanční ocenění většího rozsahu práce 

(v porovnání s jinými pedagogickými 

pracovníky, kteří PI neposkytují) je 

zajištěno standardními nástroji 

odměňování podle zákoníku práce – tedy 

typicky osobním příplatkem. O tato 

konkrétní pravidla mohou být doplněny 

kolektivní smlouvy nebo vnitřní předpisy. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 

složek platu pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 

MD   Bez připomínek.  
 

MK 
 

Bez připomínek.  
 

Plzeňský kraj 
 

Bez připomínek.  
 

MZE 
 

Bez připomínek.   
 

UZSČR + KZPS  zásadní Obecné připomínky 

 

1. Nadále zastáváme stanovisko, že vyhlášku 27/2016 

Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, nelze upravovat. Je 

 

Vysvětleno. 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

nezbytné, aby byla vypracována vyhláška nová, 

zaměřená na skutečné vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných.  

 

Přepracovat vyhlášku o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, je možné pouze v návaznosti na změnu 

školského zákona, především § 16. 

TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ  

 

2. Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s vyčleněním 

dětí/žáků/studentů s tělesným postižením z 

dostupnosti služeb asistenta pedagoga a využití 

předmětu speciálně pedagogické péče pro tuto 

skupinu znevýhodněných. Stejně tak zásadně 

nesouhlasíme s vyčleněním dětí/žáků/studentů s 

mentálním postižením z dostupnosti podpory 

prostřednictvím předmětu speciálně pedagogické 

péče. Zdůvodnění, které poskytl předkladatel je 

účelového charakteru, neodpovídá speciálním 

vzdělávacím potřebám těchto dětí/žáků/studentů a je v 

rozporu s principy rovného přístupu ke vzdělávání, 

resp. podpůrným službám kodifikovaných předpisy 

vyšší právní síly a mezinárodními dokumenty, 

kterými je ČR vázána.  

Návrh v předložené podobě neumožňuje uspokojit 

speciální vzdělávací potřeby dětí/žáků/studentů s 

tělesným postižením a mentálním postižením v 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

rozsahu jejich potřeb a porušuje práva těchto  

dětí/žáků/studentů (dále jen žáků). 

Je nezbytné upravit relevantní části textu tak, aby byla 

uvedená skupina znevýhodnění zahrnuta jak v oblasti 

služeb asistenta pedagoga (podpora participace při 

vzdělávání, podpora při pohybu, sebeobsluze  apod.) v 

kontextu zjištěných speciálních vzdělávacích potřeb, 

tak v rámci předmětů speciálně pedagogické péče. U 

uvedené skupiny žáků jsou využívány alternativní 

způsoby komunikace, k tomu účelu se učí ovládat 

specifické ICT, vyžadují speciálně pedagogickou 

stimulaci  rozvoje motoriky, koordinace, sociálních 

dovedností, v kontextu symptomatologie tělesného 

postižení a mentálního postižení, kdy vada řeči není 

dalším druhem zdravotního postižení,  je nutná 

podpora rozvoje řeči, apod. To umožňuje právě 

zařazení předmětu speciálně pedagogické péče 

příslušného zaměření, obsahu. 

Tato obecná připomínka je zásadní  

  

Konkrétní připomínky 

1.   

K bodu 1. - § 4a 

Podle stávající právní úpravy je podpůrné opatření 

pedagogická intervence doporučováno na základě 

individuálních vzdělávacích potřeb žáků školským 

poradenským zařízením a hrazeno prostřednictvím normované 

finanční náročnosti. Pedagogická intervence (dále PO PI) se 

má nově stát podpůrným opatřením prvního stupně, které je 

poskytováno na základě vlastního uvážení školy bez nutnosti 

doporučení ze strany školského poradenského zařízení (ŠPZ) a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 

Podstatné je, že změna je ze strany MŠMT 

podmíněna přesunem celého objemu 

finančních prostředků státního rozpočtu, 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

bez normované finanční náročnosti. V kombinaci s 

novelizovaným nařízením vlády č. 75/2005 Sb., které má 

financování pedagogické intervence nově zahrnout do stávající 

přímé pedagogické činnosti, dojde v praxi ke značnému 

omezení využívání tohoto podpůrného opatření ve prospěch 

žáků se SVP, kteří jej nezbytně potřebují. Ztráta financování 

prostřednictvím normované finanční náročnosti a současně 

ztráta možnosti doporučit toto podpůrné opatření školským 

poradenským zařízením povede k omezení zájmu škol tato 

podpůrná opatření poskytovat. Návrh neobsahuje žádnou 

právní garanci toho, že školy toto podpůrné opatření 

poskytnou.  

Nyní je také vyhláškou stanovena týdenní hodinová dotace 

pedagogické intervence dle závažnosti speciálních 

vzdělávacích potřeb žáků (až 3 hodiny týdně), je-li toto 

podpůrné opatření doporučeno a souhlasí-li zákonný zástupce 

žáka, škola jej musí ve stanoveném rozsahu poskytnout. 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádnou časovou dotaci 

PO IP. Z důvodové zprávy je přitom zřejmé, že se jedná o 

nejčastěji využívané podpůrné opatření u žáků se SVP.  

Navrhovaná změna dopadne nejvýrazněji na žáky se sociálním 

znevýhodněním, zejména pak na žáky romské, protože toto 

podpůrné opatření kompenzuje nedostatečnou podporu ke 

vzdělávání v jejich rodinném prostředí. Přijetí novely 

školského zákona zavádějící systém podpůrných opatření 

včetně zajištění jeho financování bylo přitom jedno z 

klíčových opatření plnění Rozsudku Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti ČR. Předkládaná 

novela omezuje financování i způsob realizace jednoho z 

nejúčinnějších opatření pro romské žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí resp. umožňuje, že nebude vůbec 

realizováno. 

nyní na PI vynakládaných, do objemu 

nadtarifních složek platu pedagogických 

pracovníků. Finanční prostředky budou 

rozpočítány do normativu na nenárokové 

složky platu podle průměrné naplněnosti 

tříd vykázané k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 

MŠMT zváží při financování další 

pomocné kritérium. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

Také výslovné vyloučení asistenta pedagoga z možnosti 

poskytovat PO PI s ohledem na jeho kvalifikační předpoklady 

a odbornost neodpovídá potřebám praxe. Asistenti pedagoga 

jsou pedagogičtí pracovníci, kteří jsou ve spolupráci a podle 

pokynů pedagoga schopni s žáky pracovat individuálně či v 

malé skupině. 

Doporučujeme ponechat v platnosti stávající právní úpravu. 

 

Tato konkrétní připomínka je zásadní 

  

2. 

K bodu 2 - § 5 odst. 1 

Podpůrné opatření asistent pedagoga (dále PO AP) má být 

poskytováno pouze žákům s mentálním, zrakovým nebo 

sluchovým postižením, závažnými vývojovými poruchami 

chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. 

Na podporu asistentem pedagoga tak ztratí nárok žáci s 

tělesným postižením, chronickým onemocněním, závažnými 

vadami řeči, závažnými specifickými poruchami učení (SPU), 

žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáci cizinci. 

Omezování PO AP jen na určité druhy znevýhodnění je v 

rozporu se školským zákonem viz výše. V praxi značně ztíží a 

sníží kvalitu vzdělávání žáků se SVP, kteří mají jiná než 

uvedená znevýhodnění a jejichž vzdělávací potřeby jsou 

natolik intenzivní, že nezbytně potřebují podporu asistenta 

pedagoga (např. žáci s těžkým tělesným postižením, 

chronickým onemocněním, vývojovou dysfázií aj.) k naplnění 

“svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání 

svých práv na rovnoprávném základě s ostatními” (školský 

zákon, § 16, odst. 1). Opatření může mít za následek odmítání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

jejich přijímání ke vzdělávání v běžných základních školách a 

celkové zhoršení kvality jejich vzdělávání. Může také docházet 

k jejich častějšímu směřování do škol zřízených podle § 16 

odst. 9 školského zákona (tzv. speciálních), nikoliv z důvodu 

skutečné potřeby, ale z důvodu nedostatečné podpory v běžné 

škole. U žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí může 

dojít k dalším bariérám pro úspěšné absolvování vzdělání a k 

rozšiřování segregaci ve vzdělávání. 

Navrhujeme ponechat v platnosti současnou právní úpravu, 

kdy na PO AP má v souladu se školským zákonem právní 

nárok každé dítě se SVP, které jej nezbytně potřebuje a 

neomezovat zákonem přiznanou podporu jen na určitá 

znevýhodnění nadto předpisem nižší právní síly. 

Upozorňujeme, že je naprosto nepřípustné implicitně snad 

„kalkulovat“ s náhradou podpory přístupu ke vzdělávání žáka 

s TP  doposud poskytované asistentem pedagoga 

prostřednictvím služby osobního asistenta jako sociální služby 

hrazené z příspěvku na péči. Zajištění přístupu ke vzdělání 

znevýhodněným žáků je odpovědností rezortu školství.   

Osobní asistent plní zcela jinou funkci. 

Tato konkrétní připomínka je zásadní 

3. 

 

K bodu 5 - Příloha č. 1 pododdíl 1.8. 

PO AP podle návrhu nelze poskytovat v základních 

uměleckých školách (ZUŠ) a vyšších odborných školách 

(VOŠ). Omezování podpory AP v uvedených typech škol je v 

rozporu se školským zákonem, který stanovuje nárok na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

poskytování podpůrných opatření žákům se SVP ve všech 

školách a školských zařízeních srov. ust. § 16 odst. 1. Žáci, 

jejichž potřeby jsou natolik intenzivní, že ke vzdělávání 

nezbytně potřebují individuální personální podporu, budou 

kvůli navrhované úpravě z těchto typů vzdělávání vyloučeni, 

což je diskriminační. Navrhovanou změnu nelze argumentovat 

tím, že se ZUŠ a VOŠ zatím nenaučily PO AP příliš využívat, 

zákon zakládá právo na využívání podpůrných opatření ve 

všech školách a školských zařízeních bez výjimky.  

Doporučujeme ponechat v platnosti aktuální právní úpravu a 

neomezovat nárok na PO AP v základních a uměleckých 

školách.  

Asociace ZUŠ ČR zásadně nesouhlasí s návrhem úpravy 

Vyhlášky č.27/2016 v části Přehled podpůrných opatření, kde 

se uvádí: „1. 8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 

zákona v oboru vzdělání základní škola, základní škola 

speciální, praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá, 

v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo v třídě 

zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v mateřské škole, ve škole při 

školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy, ve třídě přípravného stupně základní školy 

speciální a speciální, v oddělení školní družiny tvořeném 

pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona, ve vyšší 

odborné škole a základní umělecké škole nelze dále 

poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta 

pedagoga“. 

Znemožněním využít pozice asistenta pedagoga na ZUŠ jsou 

porušeny zásady a cíle vzdělávání, založené na zásadách 

rovného přístupu každého občana České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie ke vzdělávání. Základní 

umělecké školy poskytují vzdělávání podle RVP ZUV, jedná 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

se o plnohodnotné umělecké vzdělávání podle školského 

zákona a není žádný důvod, aby obsah i forma vzdělávání byly 

pro žáky (určitého typu školy) okleštěny.  

 

Argumentace uvedená v důvodové zprávě nezakládá žádné 

relevantní důvody k takovému postupu a spíše naopak 

zmiňuje jeden ze současných problémů, se kterým se základní 

umělecké školy (s ohledem na zavádění společného 

vzdělávání do výuky) potýkají – minimální množství žádostí 

rodičů dětí se SVP o vzdělávání na ZUŠ, připravenost 

pedagogů takové žáky vyučovat i ochota ředitelů škol takové 

žáky přijímat ke studiu.  

 

Podle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 

vzdělávání se žáci přijímají na základě prokázaných 

předpokladů ke vzdělávání. Žák je přijat ke studiu bez ohledu 

na své SVP a až následně může být řešeno, jaká podpůrná 

opatření apod. se svému studiu potřebuje (princip rovného 

přístupu ke vzdělávání). Pokud se ukáže, že k výuce je 

nezbytná účast asistenta pedagoga, nebude výuka systémově 

zajištěna.  

 

Argumentace, že na ZUŠ je výuka realizována především v 

individuální výuce (kde není třeba asistenta pedagoga 

využívat) není platná, vztahuje se pouze na HO a 

nezohledňuje fakt, že nedílnou součástí každého studijního 

plánu HO je i výuka kolektivní. Podpora prostřednictvím 

asistenta pedagoga je tak v těchto kolektivních předmětech 

stejně potřebná, jako na ZŠ (navíc počty žáků v jedné třídě, 

hudebním tělese, pěveckém sboru apod. jsou často násobně 

vyšší, než závazné počty žáků v jedné třídě na ZŠ). 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

Problematika dalších „nehudebních“ oborů není ze strany 

navrhovatelů novely vůbec zohledněna.  

 

Specifikum vzdělávání na ZUŠ spočívá i v tom, že některé 

handicapy/SVP jsou v základním vzdělávání (ZŠ) určitým 

problémem, ale pro umělecké vzdělávání, kde se 

upřednostňuje především kreativita a tvořivost, mohou být 

naopak předností a přínosem při studiu. Dostupnost možnosti 

využít služeb asistenta pedagoga je tak pro zajištění 

plnohodnotného vzdělávání klíčová.   

 

Tato konkrétní připomínka je zásadní 

 

4. 

K bodu 7 - Příloha č. 1 pododdíl 1.12. 

Poskytování Podpůrného opatření Předmět speciálně 

pedagogické péče (dále PO PSPP) má být nově dostupné pouze 

pro žáky se zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými 

vadami řeči nebo specifickými poruchami učení (SPU). 

Omezení podpory jen na určitá znevýhodnění je, stejně jako v 

případě PO Asistent pedagoga diskriminační, a nepřípustně 

omezuje ustanovení § 16 odst. 1 školského zákona. 

Znemožňuje přístup k podpoře určitým skupinám 

znevýhodněných žáků, přestože toto podpůrné opatření 

nezbytně potřebují k naplnění “svých vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními” (školský zákon, § 16, odst. 1). Plošné 

omezení přístupu některých skupin znevýhodněných žáků k 

podpůrným opatřením je v rozporu s principem individuálního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka školským 

poradenským zařízením zavedeným školským 

zákonem.   Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že 

poskytování odborné péče žákům ve výčtu neuvedeným, je v 

kompetenci odborníků například z oblasti zdravotnictví. 

Školský zákon však garantuje poskytování podpůrných 

opatření ve školách a školských zařízeních v míře odpovídající 

potřebám žáků a nelze spoléhat na to, že tato nezbytná, 

školským zákonem garantovaná podpora bude zajištěna jinými 

resorty. Řada žáků díky navrhované úpravě zůstane bez 

speciálně-pedagogické podpory, která odpovídá jejich 

potřebám.   

Doporučujeme ponechat v platnosti aktuální právní úpravu a 

neomezovat nárok na PO PSPP jen na vybrané druhy 

znevýhodnění.  

Tato konkrétní připomínka je zásadní 

 

5. 

K Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., Přehledu 

podpůrných opatření - 

1. Členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných 

opatření 

Přestože tato část není předmětem novelizace, požadujeme 

odstranit body 1.7 a 1.8, které v rozporu s ustanovením § 16 

odst. 1 školského zákona znemožňují využívání podpůrných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

opatření ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského 

zákona: 

1.7. Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené 

podle § 16 odst. 9 zákona nelze poskytovat podpůrná opatření 

spočívající v zajištění pedagogické intervence, výuce předmětů 

speciálně pedagogické péče, použití speciální učebnice, 

speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, vyjma 

případu, kdy je tato učebnice či pomůcka určena pro žáka s 

jiným druhem znevýhodnění, než pro které je škola, třída, 

oddělení nebo studijní skupina zřízena. V mateřské škole nelze 

poskytovat podpůrné opatření V. 3. 2. „Počet žáků ve třídě“. 

1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v 

oboru vzdělání základní škola, základní škola speciální, 

praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá, v 

mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo v třídě 

zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v mateřské škole, ve škole při 

školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální 

a v oddělení školní družiny tvořeném pouze účastníky 

uvedenými v § 16 odst. 9 zákona nelze dále poskytovat 

podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. 

Vyjmutí pedagogických intervencí z podpůrných opatření, 

které garantuje stát a přenesení zodpovědnosti na školy, může 

způsobit jejich výpadek či úplnou absenci. Přitom z dat je 

patrné, že se jedná o nejčastěji poskytované PO (k 30.9.2019 - 

31 tis, k 1.1.2020 - 22 tis).  

Do distanční výuky se nezapojilo na 10 tis dětí. Pedagogické 

intervence mohou být jedním z efektivních způsobů, jak tento 

výpadek dorovnat a umožnit dětem se lépe navrátit do 

vzdělávacího procesu. Absence PI velmi výrazně dopadne na 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které tuto PI v 

podobě doučování často využívaly. Zejména po náročném 

období distanční výuky, do níž se řada těchto dětí a rodin 

nemohla zapojit z objektivních důvodů, by se jim mělo dostat 

více podpory, a ne jim dříve garantovanou podporu rušit. 

 

Tato konkrétní připomínka je zásadní 

 

6. 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. - Přehled podpůrných 

opatření,  

1. Členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných 

opatření, 1.8 

Vyjmutí vyšších odborných škol a základních uměleckých škol 

ze seznamu zařízení, kde není možné poskytovat Po ve 

spolupráci s asistentem pedagoga. Opět se jedná o 

diskriminační opatření. Zejména pro žáky a studenty se SVP a 

žáky ze sociálně vyloučeného prostředí je VOŠ možností, jak 

pokračovat v dalším studiu po střední škole. Domníváme se, že 

podpůrná opatření by měla být garantovaná na všech typech 

škol. 

Tato konkrétní připomínka je zásadní 

 

 

7. 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé 

vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků 

Požadujeme ponechat stávající právní úpravu, kdy je podpůrné 

opatření pedagogická intervence hrazeno prostřednictvím 

normované finanční náročnosti diferencované dle stupňů 

tohoto podpůrného opatření. 

Tato konkrétní připomínka je zásadní 

 

8.  

 

Asociace ZUŠ ČR zásadně nesouhlasí s návrhem úpravy 

nařízení vlády č.75/2016 se zněním nového odstavce 6, který 

v návrhu zní: 

„(6) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v 

příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li 

pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako 

podpůrné opatření; to neplatí, je-li týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.“ 

 

Asociace zde shledává nesoulad se zákoníkem práce:    

„§109 odstavec 4) Mzda a plat se poskytují podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti 

pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a 

dosahovaných pracovních výsledků.“ 

Z navrhovaného znění vyplývá, že by došlo k diskriminaci 

pedagogů, kteří dělají složitější práci 

za stejných platových podmínek, jako jejich kolegové. 

Poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci 

jako podpůrné opatření, 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 

Důležité je, že změna je ze strany MŠMT 

podmíněna přesunem celého objemu 

finančních prostředků státního rozpočtu, 

nyní na PI vynakládaných, do objemu 

nadtarifních složek platu pedagogických 

pracovníků. Finanční prostředky budou 

rozpočítány do normativu na nenárokové 

složky platu podle průměrné naplněnosti 

tříd vykázané k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 

MŠMT zváží při financování další 

pomocné kritérium. 

 

(8.) Vysvětleno. 

Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 

neshledáváme v rozporu se zákoníkem 

práce. Návrhem novely nařízení vlády 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

má pak ve své pracovní době méně času na svou nepřímou 

pedagogickou činnost oproti svým kolegům a tím má ztížené 

pracovní podmínky. 

 

Návrh odstavce 6 je i v odlišném duchu od ostatních odstavců. 

Respektive rozpor, kdy v §2 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 

odstavec 6 a 7 ředitel tuto činnost může započítat. 

„(6) (7) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti 

učitelů vyšších odborných škol může ředitel školy započítat až 

3 hodiny konzultační činnosti týdně. 

(7) (8) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti 

trenéra může ředitel školy započítat až 4 hodiny trenérské 

činnosti na soutěži žáků nebo studentů. 

 

Návrh na nové znění nového odstavce 6: 

 

Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů 

všech škol může ředitel školy započítat až 1 hodinu týdně, 

poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci 

jako podpůrné opatření. 

Tato konkrétní připomínka je zásadní 

 

neupravujeme oblast odměňování – je 

prováděcím předpisem k zákonu 

o pedagogických pracovnících a jeho 

obsahem je regulace struktury pracovní 

doby pedagogických pracovníků. Finanční 

ocenění většího rozsahu práce (v porovnání 

s jinými pedagogickými pracovníky, kteří 

PI neposkytují) je zajištěno standardními 

nástroji odměňování podle zákoníku práce 

– tedy typicky osobním příplatkem. O tato 

konkrétní pravidla mohou být doplněny 

kolektivní smlouvy nebo vnitřní předpisy. 

Nesdílíme názor, že poskytování 

pedagogické intervence by dělalo 

vykonávanou práci složitější, náročnější 

nebo odpovědnější s nutností přehodnotit 

zařazení konkrétního zaměstnance do vyšší 

platové třídy (platné znění katalogu prací 

s tím nepočítá). Podle našeho názoru jde 

o hledisko plnění většího rozsahu úkolů 

(§ 131 zákoníku práce). Vláda je zákonem 

o pedagogických pracovnících zmocněna 

k úpravě struktury pracovní doby 

pedagogických pracovníků. Návrhem 

novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. se má 

dosáhnout toho, že se poskytování PI 

v rozsahu nejvýše 1 hodiny týdně stane 

potenciálně standardní součástí práce 

pedagogických pracovníků. Pokud by měl 

pedagogický pracovník poskytovat 

podpůrné opatření PI v rozsahu větším, než 

je 1 hodina týdně, půjde o zvýšení rozsahu 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

přímé pedagogické činnosti podle § 23 

odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb. Větší 

náročnost práce by v tomto případě již (při 

splnění podmínek) kompenzoval příplatek 

podle § 132 zákoníku práce. Doplnit 

můžeme, že v podmínkách konkrétních 

zaměstnavatelů organizují práci vedoucí 

zaměstnanci – ti mají zákonnou povinnost 

mimo jiné co nejlépe organizovat práci 

podřízených zaměstnanců (§ 302 zákoníku 

práce) a také zajišťovat rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich 

pracovní podmínky nebo odměňování za 

práci (§ 16 odst. 1 zákoníku práce). Dá se 

očekávat, že vedoucí zaměstnanci budou 

od pedagogických pracovníků 

poskytujících PI vyžadovat méně dalších 

úkolů spadajících do oblasti prací 

souvisejících s přímou pedagogickou 

činností. 

Textace návrhu nového znění odstavce 6 

by znamenala, že PI není výkonem přímé 

pedagogické činnosti a že se o její výkon 

snižuje „pedagogický úvazek“, tedy 

vznikla by potřeba zajistit takto snížený 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 

dalšími pedagogickými pracovníky. 

KVOP  zásadní K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a k návrhu 

nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 

Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

Poznámka: Připomínky týkající se návrhu 

novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. byly 

vypořádávány souběžně. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků, 

ve znění pozdějších předpisů (č. j. předkladatele MSMT-

32876/2020 a MSMT-32015/2020-2) 

 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Předkládaný návrh má upravovat pravidla používání některých 

podpůrných opatření (dále jako „PO“) za účelem zvýšení jejich 

efektivity. S navrhovanými změnami nesouhlasím. 

Nejdříve bych chtěl vyjádřit znepokojení nad tím, že 

předkládaná novela je v poslední době již několikátým 

návrhem směřujícím k omezení inkluzivního vzdělávání. 

Stejně jako předchozí návrhy by znamenala zásah do práva 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jako „SVP“) 

na vzdělávání a je v rozporu jak se školským zákonem,1 tak 

s mezinárodními závazky České republiky (zejména 

s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením2). Ačkoli 

důvodová zpráva obsahuje ujištění, že maximální rozvoj 

vzdělávacího potenciálu žáků se SVP, bezplatné poskytování 

PO školou a inkluzivní vzdělávání se zohledněním 

individuálních potřeb každého žáka jsou nadále prioritou 

předkladatele, znění navrhované novely svým obsahem svědčí 

spíše o opaku. Apeluji tedy na předkladatele, aby nyní 

i do budoucna o inkluzi skutečně usiloval a současně 

respektoval stávající právní úpravu i zásady vzdělávání 

a vzdělávací politiky, na jejichž tvorbě se sám podílí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením přijatá Valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006. In: Sdělení č. 10/2010 Sb. m. s. Sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 2020-09-
15]. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

Uvítal bych také příležitost k širší odborné diskusi před tím, 

než jsou podobné změny právní úpravy navrženy. U nynějšího 

připomínkového řízení pak považuji přinejmenším za zvláštní, 

že Kancelář veřejného ochránce práv nebyla zařazena mezi 

připomínková místa, ačkoli jde zcela zjevně o téma dotýkající 

se mé působnosti v oblastech ochrany osob se zdravotním 

postižením, rovného zacházení a školství. 

Předkladatel dle důvodové zprávy návrhem reaguje 

na poznatky z praxe a dostupná statistická data, z nichž údajně 

vyplývá neúčelné využívání některých PO (zejména asistenta 

pedagoga, pedagogické intervence a předmětu speciálně 

pedagogické péče). Z důvodové zprávy nicméně nevyplývá, 

v čem by tato neúčelnost měla spočívat. I kdyby problém 

s efektivitou PO opravdu existoval, není vhodné jej řešit 

legislativní změnou systému jejich poskytování. Přiznání PO 

vychází z doporučení školského poradenského zařízení (dále 

jako „ŠPZ“), a pokud pro daného žáka již není určité PO 

nezbytné, lze přestat s jeho poskytováním.3 Případné neúčelné 

využívání PO je tedy možné korigovat již v současnosti a je 

spíše důvodem pro metodickou práci se školami a ŠPZ než 

pro změnu právní úpravy. 

Předkládaný návrh jako celek považuji za nebezpečný zásah 

do koncepce inkluzivního vzdělávání a vnímám jej jako snahu 

omezit dosažené standardy práv žáků se SVP. Zejména 

v poslední době se mi bohužel zdá, že předkladatel se v oblasti 

inkluzivního vzdělávání snaží dělat spíše kroky zpět oproti 

současnému stavu, s čímž nemohu souhlasit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ustanovení § 16 odst. 6 školského zákona.  
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

K vyhlášce č. 27/2016 Sb., části první, čl. I 

1. K bodu 1 (§ 4a) 

Předkladatel nově zařazuje pedagogickou intervenci (dále jako 

„PI“) mezi PO prvního stupně. V související novele nařízení 

vlády č. 75/2005 Sb.4 pak navrhuje PI začlenit do přímé 

pedagogické činnosti pedagogického pracovníka. Navrhovaná 

změna dle důvodové zprávy cílí na snížení administrativní 

zátěže spojené s poskytováním tohoto PO. Ačkoli oceňuji, že 

předkladatel hledá cestu, jak pružně reagovat na aktuální 

vzdělávací potřeby žáků se SVP, s navrhovanou změnou 

nemohu souhlasit. 

Zařazením PI do prvního stupně odpadá povinnost uplatňovat 

toto PO na základě doporučení ŠPZ. Rozhodnutí, zda bude 

u žáka se SVP realizována PI, tak zůstává pouze na školách.5 

Ty by zároveň navrhovaná změna nařízení vlády č. 75/2005 

Sb. připravila o finanční prostředky určené na poskytování PI. 

Obávám se, že za takových podmínek školy omezí 

poskytování tohoto PO na minimum. Ani argument 

předkladatele ohledně navýšení platů pedagogických 

pracovníků v uplynulých letech nepovažuji v této souvislosti 

za přiléhavý, neboť k tomu došlo kvůli dlouhodobému 

podhodnocení práce pedagogických pracovníků, nikoli proto, 

aby na ně mohly být kladeny další nároky novým rozšiřováním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, č. j. předkladatele MSMT-32015/2020-2. 

5 Důvodová zpráva hovoří pouze o povinnosti uvědomit o poskytování PI zákonné zástupce, a případně poskytnout ŠPZ a ČŠI informace o poskytování tohoto 
PO.  
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

přímé pedagogické činnosti. 

S důvodovou zprávou lze souhlasit v tom, že právní povinnost 

školy poskytovat v odůvodněných případech PI by byla 

zachována i po přeřazení do PO prvního stupně. Nicméně 

rozhoduje-li o důvodnosti sama škola, není zaručeno, že se 

žákům se SVP potřebné podpory skutečně dostane. 

Navrhovaná změna by tak mohla vést ke snížení standardu 

vzdělávání žáků se SVP, kteří za současného nastavení pro své 

vzdělávání PI využívají (např. žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí či s lehčími typy zdravotního 

postižení). Bez včasného zajištění potřebné podpory 

prostřednictvím PI se navíc vzdělávací obtíže žáků se SVP 

mohou prohlubovat a zapříčinit nárůst dalších potřebných PO. 

Rozumím snaze předkladatele zajistit, aby školy mohly 

pomocí PI pružně reagovat na aktuální vzdělávací potřeby 

konkrétního žáka bez zdlouhavých administrativních 

povinností. Tomu by zařazení PI do PO prvního stupně mohlo 

napomoci a být tak v tomto ohledu přínosem. Z výše 

uvedených důvodů by však PI neměla vymizet ani z okruhu PO 

vyšších stupňů. Jako možná alternativa se tedy nabízí zavedení 

PI jako PO ve všech stupních. Tak by škola mohla operativně 

reagovat na mírnější SVP žáka, ale zároveň by byla zachována 

její povinnost poskytovat PI podle doporučení ŠPZ. 

Vyjmutí asistenta pedagoga z možnosti poskytovat PI taktéž 

nepovažuji za vhodnou úpravu pravidel tohoto PO. Podle 

důvodové zprávy na poskytování PI nemá asistent pedagoga 

potřebnou kvalifikaci a namísto skupinové práce pracuje 

s žákem se SVP individuálně. Ani s jedním z těchto tvrzení 

nesouhlasím, neboť dle mého názoru jsou asistenti pedagoga 

dostatečně kvalifikovaní a schopní podporovat žáka i v práci 

v kolektivu. 
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Doporučuji proto dotčené ustanovení v navrhovaném 

znění nepřijímat. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. K bodu 7 (příloha č. 1, oddíl 1, pododdíl 1.12.) 

Předkladatel navrhuje poskytovat předmět speciálně 

pedagogické péče (dále jako „PSPP“) pouze žákům se 

zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči 

nebo specifickými poruchami učení. S navrhovanou změnou 

nesouhlasím. 

Stejně jako ve výše uvedeném případě AP znění navrhovaného 

ustanovení omezuje možnosti přiznání PO PSPP pouze 

na určité typy postižení bez ohledu na individuální vzdělávací 

potřeby žáků se SVP. I toto navrhované ustanovení je tedy dle 

mého názoru v rozporu se školským zákonem i Úmluvou 

o právech osob se zdravotním postižením a může představovat 

diskriminaci. 

Předkladatel tuto navrhovanou změnu odůvodňuje tím, že 

PSPP v praxi často supluje psychologické a zdravotnické 

intervence spojené s těžkými poruchami chování. Namísto 

speciálně pedagogické péče by přitom podle důvodové zprávy 

měla být žákům s poruchami chování zajištěna podpora spíše 

odborníky z rezortu zdravotnictví. S tímto názorem 

nesouhlasím, neboť považuji podporu žáků s těžkými 

poruchami chování ze strany etopedů za nezastupitelnou. 

Navíc mám za to, že nezbytnou podporu při vzdělávání nelze 

ponechávat na profesích mimo vzdělávací systém, které 

mohou podporu v potřebném rozsahu na denní či týdenní bázi 

s ohledem na své vytížení poskytovat jen stěží. Spolupráce 

s rezortem zdravotnictví je tedy jistě žádoucí, ale zajištění 

kvalitního vzdělávání žáků se SVP stále zůstává především 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



26 
 

Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

úkolem školského systému. 

Doporučuji proto dotčené ustanovení v navrhovaném 

znění nepřijímat. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. K bodům 1.7 a 1.8 přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

(nad rámec návrhu) 

Z monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením jsem se dozvěděl, že po novele bodů 1.7 a 1.8 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. z roku 20196 je 

v důsledku přijatých změn omezován přístup žáků se SVP 

ke vzdělávání. Po předmětné novele totiž nelze poskytovat 

některá PO (AP, PI, PSPP, speciální učebnice, kompenzační 

pomůcky atd.) ve školách, třídách, skupinách a odděleních 

zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona.7 Nárok 

na PO se přitom podle § 16 odst. 1 školského zákona vztahuje 

na všechny žáky se SVP bez ohledu na typ školy, v němž se 

vzdělávají.  

Podle důvodové zprávy k novele byly změny učiněny 

k zamezení dvojího financování (tj. financování podpůrných 

opatření a současně navýšeného financování škol, tříd, skupin 

a oddělení zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona) 

s tím, že navrhovaný stav odpovídá běžné praxi ve školách. 

Nyní, devět měsíců po počátku účinnosti novely, se však 

ukazuje, že školy, třídy, skupiny a oddělení zřízené podle § 16 

odst. 9 školského zákona ani se zvýšeným financováním 

nepokryjí náklady na všechna PO. Některá ŠPZ navíc PO 

nadále předepisují, přičemž školy musí kvůli nemožnosti je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Novela č. 196/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.  
7 Výjimku tvoří pouze poskytnutí podpůrných opatření pro žáky s jiným druhem znevýhodnění, než pro které je konkrétní škola, třída, oddělení či skupina zřízena.  
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

poskytovat následně žádat o nová doporučení, čímž se celý 

proces vydávání doporučení zbytečně prodlužuje. 

V rámci chystaných úprav tedy navrhuji dotčená 

ustanovení z vyhlášky vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

K vyhlášce č. 75/2005 Sb., čl. I (§ 2 odst. 6) 

Předkladatel navrhuje zvýšit rozsah přímé pedagogické 

činnosti, poskytuje-li pedagogický pracovník PI jako PO. Tato 

změna úzce souvisí s navrhovaným ustanovením § 4a 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., neboť PI by již nebylo možné 

financovat prostřednictvím normované finanční náročnosti 

jako doposud. S navrhovanou změnou nesouhlasím 

a k odůvodnění odkazuji na výše uvedenou připomínku k bodu 

1. 

Doporučuji proto dotčené ustanovení v navrhovaném 

znění nepřijímat. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Připomínka se primárně netýká návrhu 

změny nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 

Bez ohledu na zdroj financování platí, že 

z pracovněprávního hlediska je finanční 

ocenění většího rozsahu práce pedagogů 

(v porovnání s jinými pedagogickými 

pracovníky, kteří PI neposkytují) zajištěno 

standardními nástroji odměňování podle 

zákoníku práce – tedy typicky osobním 

příplatkem. O tato konkrétní pravidla 

mohou být doplněny kolektivní smlouvy 

nebo vnitřní předpisy. S ohledem na 

skutečnost, že objem finančních prostředků 

vynakládaný na podpůrné opatření PI 

MŠMT začlení do objemu finančních 

prostředků, které budou rozepisovány na 

tzv. nenárokové složky platu (viz níže), 

nesdílíme obavy, že dojde k útlumu 

poskytování tohoto druhu podpůrného 

opatření. Doplnit můžeme, že v 

podmínkách konkrétních zaměstnavatelů 

organizují práci vedoucí zaměstnanci – ti 

mají zákonnou povinnost mimo jiné co 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

nejlépe organizovat práci podřízených 

zaměstnanců (§ 302 zákoníku práce) a také 

zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky nebo odměňování za práci (§ 16 

odst. 1 zákoníku práce). Dá se očekávat, že 

vedoucí zaměstnanci budou od 

pedagogických pracovníků poskytujících 

PI vyžadovat méně dalších úkolů 

spadajících do oblasti prací souvisejících s 

přímou pedagogickou činností. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 

složek platu pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 

Zlínský kraj 
 

Bez připomínek.    

MPO 
 

Bez připomínek.   
 

MMR zásadní  1.  K odůvodnění, obecná část 

 

Požadujeme zejména v § 2 nařízení vlády explicitní výčet 

pedagogických pracovníků škol napříč jednotlivými stupni 

vzdělávání, kteří budou moci poskytovat podpůrné opatření 

pedagogická intervence (dále jen „PO PI“) žákům s potřebou 

této intervence. 

 

Vysvětleno. 

Předmětem úpravy nařízení vlády 

č. 75/2005 Sb. je podle zákonného 

zmocnění zákona o pedagogických 

pracovnících pouze struktura pracovní 

doby pedagogických pracovníků, tedy 

poměr přímé pedagogické činnosti a prací 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

Odůvodnění: 

Podle odůvodnění je návrh součástí uceleného řešení úpravy 

řízení inkluzivního vzdělávání a má mimo jiné za cíl snížit 

administrativní zátěž škol a školských poradenských zařízení a 

zajistit účelné a efektivní čerpání finančních prostředků 

státního rozpočtu. Podstatou předkládané změny nařízení 

vlády č. 75/2005 Sb. je doplnění mechanismu časově omezené 

úpravy týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti 

pedagogických pracovníků poskytujících pedagogickou 

intervenci jako podpůrné opatření. Týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti stanovený nařízením vlády č. 75/2005 

Sb. se nemění. V případě, že pedagogický pracovník bude 

poskytovat pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření, 

zvýší se mu na přechodnou dobu – typicky na zbývající část 

běžného pololetí školního vyučování. Toto podpůrné opatření 

tedy bude poskytováno z rozhodnutí ředitele na základě 

pedagogické diagnostiky přímo pedagogickými pracovníky 

školy (z povahy věci vyjma asistenty pedagoga), a to vzhledem 

k aktuální vzdělávací situaci žáka a bez časové prodlevy 

spojené s vydáním doporučení školského poradenského 

zařízení.  

Z výše uvedeného vyplývá, že podpůrné opatření ve formě PI 

bude moci poskytovat kterýkoliv pedagogický pracovník školy, 

tedy i vychovatel či trenér. Předmětné podpůrné opatření se 

netýká pouze žáků základních škol, ale také žáků středních 

škol, středních odborných škol a odborných učilišť. Vyjma 

vyloučení asistenta pedagoga není v  textu blíže specifikováno, 

o jakého pedagogického pracovníka školy se může jednat. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

s ní související na stanovené týdenní 

pracovní době. 

Věcné vymezení, kdo může poskytovat PO 

PI, bylo obsahem návrhu novely vyhlášky 

č. 27/2016 Sb. v návrhu § 4a odst. 3. Na 

základě vyhodnocení připomínkového 

řízení je návrh § 4a odst. 3 z návrhu novely 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. vypuštěn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

2. K odůvodnění, zvláštní část (§ 2) 

 

Požadujeme doplnění řešení případů, pokud škola vyhodnotí 

potřebu poskytovat PO PI žákovi nebo skupině žáků více než 

1 hodinu týdně. 

 

Odůvodnění: 

V případě, kdy dojde k dočasnému zvýšení týdenního rozsahu 

přímé pedagogické činnosti pedagogického pracovníka o 1 

hodinu týdně, a to po dobu poskytování PO PI a za účelem jeho 

poskytování, nejedná se o zvýšení rozsahu přímé pedagogické 

činnosti podle § 23 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb. O zvýšení 

by se jednalo v případě, pokud by pedagogický pracovník 

poskytoval podpůrné opatření pedagogické intervence v 

rozsahu větším než 1 hodinu týdně. Pedagogická intervence, 

jak dokládá materiál i další zdroje, představovala dosud jeden 

z pilířů podpory v rámci implementace inkluzivního 

vzdělávání. Poskytována byla v rozsahu 1 hodiny týdně (2. 

stupeň PO) až 3 hodiny týdně (4. stupeň PO), tj. nejvýše 12 

hodin měsíčně. 

Materiál nespecifikuje a nevymezuje případy a situace, kdy by 

škola vyhodnotila potřebu poskytovat podpůrné opatření PI 

žákovi nebo skupině žáků více než 1 hodinu týdně. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

3. K RIA 

 

Nepovažujeme za relevantní odkazovat v roce 2020 na 

statistické údaje a tematická šetření z období před dvěma lety, 

a to i vzhledem ke skutečnosti, že v mezidobí již předmětné 

Předmětem úpravy nařízení vlády 

č. 75/2005 Sb. je podle zákonného 

zmocnění zákona o pedagogických 

pracovnících pouze struktura pracovní 

doby pedagogických pracovníků, tedy 

poměr přímé pedagogické činnosti a prací 

s ní související na stanovené týdenní 

pracovní době. Požadovaný druh 

organizační právní normy do nařízení 

vlády č. 75/2005 Sb. nenáleží. Souběžně 

MŠMT připravuje metodický materiál, 

který bude připraven v termínu do 

předložení tohoto návrhu Úřadu vlády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Předmětné právní předpisy nebyly 

v mezidobí změněny tak, aby nebylo 

možné využití poznatky, s nimi Závěrečná 

zpráva RIA pracuje. Současné pojetí 
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právní předpisy novelizovány byly z důvodu optimalizace 

podmínek a finančních prostředků na  inkluzivní vzdělávání 

vynakládaných z prostředků státního rozpočtu.  

 

Současně se domníváme, že zpracování Závěrečné zprávy k 

hodnocení dopadů regulace jak pro novelizaci předmětného 

nařízení vlády a současně pro návrh novely vyhlášky 

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, ve znění pozdějších předpisů, působí chaoticky 

a velmi nepřehledně. Požadujeme zpracování samostatné 

Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 

k předmětnému nařízení vlády. 

 

Odůvodnění: 

Jako zdůvodnění navrhovaných změn předkladatel v RIA 

dokládá především Statistickou ročenku školství – Výkonové 

ukazatele do roku 2018/2019 a dokument Tematická zpráva 

ČŠI ze dne 12. 3. 2018 – Vybrané aspekty implementace 

společného vzdělávání (dále tematická zpráva). Tematická 

zpráva byla zpracována na základě komplexní inspekční 

činnosti, která proběhla v 359 mateřských (dále MŠ), 323 

základních (dále ZŠ) a 92 středních školách (dále SŠ). Ve 

sledovaném školním roce 2018/2019 se z celkového počtu MŠ 

jednalo o vzorek 8 % škol, z celkového počtu ZŠ se jednalo o 

7,7 % škol a v případě SŠ se jednalo o vzorek  7,1 % škol. 

Návazná argumentace se týká především zdůvodnění pro 

optimalizaci počtu a činností asistentů pedagoga na 

jednotlivých stupních škol, či  zajišťování dalších podpůrných 

opatření.  

 

Tato připomínka je zásadní.  

  

Závěrečné zprávy RIA považujeme za 

účelné. Návrh změny nařízení vlády 

č. 75/2005 Sb. je z pohledu komplexu 

řešení jen dílčí prvek, v podstatě 

parametrická úprava aktuálního stavu 

(změna týkající se jedné hodiny přímé 

pedagogické činnosti týdně odpovídá jedné 

čtyřicetině stanovené týdenní pracovní 

doby pedagogických pracovníků, resp. 

např. u učitelů ZŠ jde o dočasné zvýšení 

týdenního rozsahu PPČ o 4,5 %, popř. 

u učitelů MŠ pak jde o zvýšení o 3,2 %). 
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MF 
 

Bez připomínek.   

MV 
 

Bez připomínek.  
 

Jihomoravský 

kraj 

zásadní  Uplatňujeme zásadní připomínku vůči navrhovaného nařízení 

vlády z důvodu vytváření nerovnosti pedagogických 

pracovníků v pracovněprávní oblasti.  

Pedagogičtí pracovníci podle navrhovaného nařízení budou 

vykonávat různý rozsah práce (různý rozsah přímé 

pedagogické činnosti) za stejný plat pouze v závislosti na tom, 

zda v jejich konkrétním případě vznikne potřeba - požadavek 

na poskytování podpůrného opatření v podobě pedagogické 

intervence.  

Za situace relativního dostatku finančních prostředků                    

na odměňování pedagogických pracovníků v systému 

regionálního školství považujeme za vhodnější postupovat 

podle stávající právní úpravy, která umožnuje např. nařizování 

tzv. přespočetných hodin pedagogickým pracovníkům, kteří 

budou pedagogickou intervenci provádět. Domníváme se, že 

odměňování pedagogické intervence např. i v podobě 

proplácení přespočetných hodin zachová rovný přístup 

k odměňování pedagogických pracovníků a současně přispěje 

k zachování motivace pedagogických pracovníků k řádnému 

realizování tohoto významného podpůrného opatření. 

 

Navrhujeme zohlednit naši výše uvedenou zásadní 

připomínku.   

Vysvětleno. 

Bez ohledu na zdroj financování platí, že 

z pracovněprávního hlediska je finanční 

ocenění většího rozsahu práce pedagogů 

(v porovnání s jinými pedagogickými 

pracovníky, kteří PI neposkytují) zajištěno 

standardními nástroji odměňování podle 

zákoníku práce – tedy typicky osobním 

příplatkem. O tato konkrétní pravidla 

mohou být doplněny kolektivní smlouvy 

nebo vnitřní předpisy. S ohledem na 

skutečnost, že objem finančních prostředků 

vynakládaný na podpůrné opatření PI 

MŠMT začlení do objemu finančních 

prostředků, které budou rozepisovány na 

tzv. nenárokové složky platu (viz níže), 

nesdílíme obavy, že dojde k ohrožení 

poskytování tohoto druhu podpůrného 

opatření. Doplnit můžeme, že v 

podmínkách konkrétních zaměstnavatelů 

organizují práci vedoucí zaměstnanci – ti 

mají zákonnou povinnost mimo jiné co 

nejlépe organizovat práci podřízených 

zaměstnanců (§ 302 zákoníku práce) a také 

zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky nebo odměňování za práci (§ 16 

odst. 1 zákoníku práce). Dá se očekávat, že 

vedoucí zaměstnanci budou od 

pedagogických pracovníků poskytujících 
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PI vyžadovat méně dalších úkolů 

spadajících do oblasti prací souvisejících s 

přímou pedagogickou činností. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 

složek platu pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 

MO 
 

Bez připomínek.  
 

ÚVČR - VÚV  zásadní, 

doporučující 

Úvod 

Cílem předkládané změny je doplnění mechanismu časově 

omezené úpravy týdenního rozsahu přímé pedagogické 

činnosti pedagogických pracovníků poskytujících 

pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. 

  

Zásadní připomínka: 

 

Dostat pod kontrolu výdaje na podpůrná opatření a snížit 

administrativu ve školách je dlouho cílem snažení MŠMT. 

Toto nařízení dává větší pravomoc ředitelům a díky němu mají 

možnost reagovat na aktuální situaci ve škole. Navíc 

v současné době bude třeba dohánět učivo z doby karantény a 

toto opatření, byť někdy krátkodobé, by mohlo mít pozitivní 

dopad na sociálně slabé žáky. 

1. Je proto nutné tuto změnu finančně zabezpečit a upravit 

výkaznictví, aby odráželo reálné počty pedagogické 

Vysvětleno. 

Ad 1: Je jedním z cílů návrhu řešení, aby se 

snížila administrativní zátěž škol. 

V souladu s tímto cílem tedy není zavádět 

další předmět vykazování. Návrh odpovídá 

i cíli Programového prohlášení vlády 

posilovat postavení ředitele školy jako 

manažera, především v oblasti řízení lidí a 

pedagogického procesu  

Ad 2: Předmětem úpravy nařízení vlády 

č. 75/2005 Sb. je podle zákonného 

zmocnění zákona o pedagogických 

pracovnících pouze struktura pracovní 

doby pedagogických pracovníků, tedy 

poměr přímé pedagogické činnosti a prací 

s ní související na stanovené týdenní 

pracovní době. 
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intervence. 

2. Je třeba upravit výčet osob, které mohou vykonávat 

pedagogickou intervenci. Pokud jsou k tomu oprávněny i 

vychovatelky školní družiny, měl by mít tuto možnost i 

asistent pedagoga s pedagogickým vzděláním. 

Jako velký problém lze vnímat nerovnost ve sboru, kdy budou 

mít někteří učitelé úvazek 22 hodin, jiní 23 hodin. Finanční 

dorovnání by tuto nerovnost mohlo napravit, jinak může nastat, 

že učitelé budou pedagogickou intervenci odmítat. 

 

Připomínka: 

 

1. Doporučujeme snížit přímou pedagogickou činnost 

školním metodikům prevence, jejichž základní činnosti 

jsou definovány vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a jasné personální 

oddělení pozice školního metodika prevence od dalších 

funkcí, jako např. výchovného poradce a třídního učitele. 

Odůvodnění:  

Primární prevence rizikového chování (PPRCH) hraje 

klíčovou roli ve vývoji mladých lidí, školské prostředí by 

mělo zajišťovat preventivní působení na postoje a hodnoty 

dětí a mladistvých a přispívat k posilování nácviku 

životních dovedností v bezpečném a strukturovaném 

prostředí. Pro efektivní preventivní působení je nutné nejen 

jasné stanovení kompetencí, ale i umožnění výkonu 

preventivní práce. Přestože je vertikální systém koordinace 

PPRCH nastaven, pro výkon jednotlivých činností není 

stanoveno dostatečné personální zajištění. Vzhledem k 

Věcné vymezení, kdo může poskytovat PO 

PI, bylo obsahem návrhu novely vyhlášky 

č. 27/2016 Sb. v návrhu § 4a odst. 3. Na 

základě vyhodnocení připomínkového 

řízení je návrh § 4a odst. 3 z návrhu novely 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. vypuštěn. 

Bez ohledu na zdroj financování platí, že 

z pracovněprávního hlediska je finanční 

ocenění většího rozsahu práce pedagogů 

(v porovnání s jinými pedagogickými 

pracovníky, kteří PI neposkytují) zajištěno 

standardními nástroji odměňování podle 

zákoníku práce – tedy typicky osobním 

příplatkem. O tato konkrétní pravidla 

mohou být doplněny kolektivní smlouvy 

nebo vnitřní předpisy. S ohledem na 

skutečnost, že objem finančních prostředků 

vynakládaný na podpůrné opatření PI 

MŠMT začlení do objemu finančních 

prostředků, které budou rozepisovány na 

tzv. nenárokové složky platu (viz níže), 

nesdílíme obavy, že dojde k ohrožení 

poskytování tohoto druhu podpůrného 

opatření. Doplnit můžeme, že v 

podmínkách konkrétních zaměstnavatelů 

organizují práci vedoucí zaměstnanci – ti 

mají zákonnou povinnost mimo jiné co 

nejlépe organizovat práci podřízených 

zaměstnanců (§ 302 zákoníku práce) a také 

zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky nebo odměňování za práci (§ 16 
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obsáhlosti a časové náročnosti činností školních metodiků 

prevence (ŠMP) doporučujeme snížení přímé pedagogické 

činnosti ŠMP, kteří jsou v oblasti PPRCH klíčovým 

pracovníkem školy nebo školského zařízení. Zároveň na 

základě dostupných údajů z on-line systém evidence 

preventivních aktivit vyplývá, že většina ŠMP zastává ve 

škole i jiné funkce, nejčastěji třídního učitele. Jinou funkci 

ve škole nezastávalo ve školním roce 2018/2019 pouze 

10,5 % ŠMP. 

Podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, mezi standardní 

činnosti ŠMP patří metodické, koordinační, informační a 

poradenské činnosti. Jak uvádí Národní strategie primární 

prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2019–2027, jde zejména o koordinaci tvorby a kontrolu 

realizace preventivního programu školy, koordinaci a 

participaci na realizaci aktivit školy zaměřených na 

prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, 

sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 

prekriminálního a kriminálního chování, rizikových 

projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového 

chování, metodické vedení pedagogických pracovníků 

školy v oblasti PPRCH (vyhledávání problémových 

projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy, 

nastavení vhodné podpory směřující k odstranění 

rizikového chování apod.), koordinaci vzdělávání 

pedagogických pracovníků školy v oblasti PPRCH, 

koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a 

samosprávy, které mají v kompetenci problematiku 

PPRCH, vedení písemných záznamů umožňujících doložit 

rozsah a obsah jeho činností, navržených a realizovaných 

odst. 1 zákoníku práce). Dá se očekávat, že 

vedoucí zaměstnanci budou od 

pedagogických pracovníků poskytujících 

PI vyžadovat méně dalších úkolů 

spadajících do oblasti prací souvisejících s 

přímou pedagogickou činností. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 

složek platu pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 

Ad doporučující připomínka snížit přímou 

pedagogickou činnost školním metodikům 

prevence: S věcným opodstatněním 

souhlasíme. Návrh na snížení týdenního 

rozsahu přímé pedagogické činnosti 

školních metodiků prevence byl součástí 

návrhu zavedení kariérního systému 

učitelů a s ním byl i rozpočtově zajištěn – 

Poslanecká sněmovna však v minulém 

volební období návrh kariérního systému 

učitelů neschválila. V současné době 

MŠMT nepodporuje přijetí jakýchkoliv 

opatření, v jejichž důsledku by došlo 

k tlaku na navyšování počtu učitelů 

v regionálním školství – to v kontextu, kdy 
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opatření, kontaktování odpovídajícího odborného 

pracoviště a participace na intervenci a následné péči v 

případě akutního výskytu rizikového chování, vedení 

dokumentace, evidence a administrativy související se 

standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů a předávání informací o realizovaných 

preventivních programech školy pro potřeby analýz, 

statistik a krajských plánů prevence. 

Pro realizaci uvedených činností považujeme za nezbytné 

snížení přímé pedagogické činnosti ŠMP a další podporu 

umožňující jejich výkon, včetně jasného personálního oddělení 

funkce školního metodika prevence od dalších funkcí v rámci 

školy, jako např. výchovného poradce a třídního učitele.    

 

Závěr 

Doporučujeme zapracovat výše uvedené připomínky.  

  

školy deklarují obtíže na trhu práce 

odborně kvalifikované učitele získat (srov. 

závěry mimořádného šetření ke stavu 

učitelstva ze začátku loňského roku). 

K tomuto opatření se může MŠMT vrátit, 

až dojde ke stabilizaci učitelských sborů. 

Strategie vzdělávací politiky České 

republiky do roku 2030+, která byla 

schválena vládou ČR dne 19. 10. 2020, 

zahrnuje jako téma pro další opatření též 

oblast specializovaných činností 

pedagogických pracovníků (strategická 

linie 3: podpora pedagogických 

pracovníků oddíl 3.2 odstavec 2: 

Analyzovat a podpořit rozvoj 

specializovaných činností školy); tento 

dokument počítá s tím, že během roku 

2021 bude vytvořen model postupné 

institucionalizace specializovaných pozic 

ve škole (str. 104, klíčová aktivita 6.1); 

současně se bude MŠMT zabývat 

i koncepcí specializačního příplatku 

pedagogických pracovníků – mezi nimi i 

školních metodiků prevence, jehož výše 

nebyla od svého ukotvení v roce 2005 

dosud valorizována. 

MŽP 
 

Bez připomínek.  
 

ČMKOS zásadní Obecně k návrhu 

1) V odůvodnění návrhu je uvedeno, že jedním z cílů je 

„zajistit účelné a efektivní čerpání finančních prostředků 

státního rozpočtu“. Z připomínek zaslaných ČMKOS 

ROZPOR. 

Finanční ocenění většího rozsahu práce 

pedagogů (v porovnání s jinými 

pedagogickými pracovníky, kteří PI 
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vyplývá, že pedagogičtí pracovníci tento cíl chápou jako 

snahu ušetřit, zvýšit vyučovací povinnost bez nároku na 

jakoukoliv odměnu za tuto práci, což je opatření nepřijatelné. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

2) V obecné části odůvodnění návrhu novely vyhlášky č. 

27/2016 Sb., se mj. uvádí: „Záměrem novely je poskytovat ad 

hoc podporu v zájmu žáků ve chvíli, kdy tuto pomoc skutečně 

potřebují. Pedagogická intervence se tak na základě novely 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., stává standardní součástí 

pedagogického působení pedagogického pracovníka v době, 

kdy v posledních třech letech došlo k výraznému nárůstu 

jejich platů...“ Tento argument ČMKOS odmítá. Zvýšení 

platů pedagogických pracovníků odstranilo (i když ne zcela) 

hrubé podcenění práce pedagogů v relaci ke srovnatelným 

kategoriím zaměstnanců. Nešlo tedy o nějaké zvláštní 

zvýhodnění pedagogů, které by mělo otvírat možnost jejich 

vyššího pracovního zatížení. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

  

3) Předložený návrh je problematický i z hlediska ustanovení 

§ 23 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a § 132 zákoníku práce. V těchto zákonných 

ustanoveních je zakotven způsob stanovení a odměňování 

hodin tzv. „nadúvazkových“. Tento způsob lze plně a bez 

problémů využít i v případě pedagogické intervence. Přesto je 

volena cesta novelizace nařízení vlády č. 75/2005 Sb., a 

zvýšení rozsahu vyučovací povinnosti. Takový postup lze 

označit za obcházení zákona, a to účelové. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

neposkytují) je zajištěno standardními 

nástroji odměňování podle zákoníku práce 

– tedy typicky osobním příplatkem. O tato 

konkrétní pravidla mohou být doplněny 

kolektivní smlouvy nebo vnitřní předpisy. 

S ohledem na skutečnost, že objem 

finančních prostředků vynakládaný na 

podpůrné opatření PI MŠMT začlení do 

objemu finančních prostředků, které budou 

rozepisovány na tzv. nenárokové složky 

platu, nesdílíme obavy, že dojde 

k ohrožení poskytování tohoto druhu 

podpůrného opatření (viz níže). Doplnit 

můžeme, že v podmínkách konkrétních 

zaměstnavatelů organizují práci vedoucí 

zaměstnanci – ti mají zákonnou povinnost 

mimo jiné co nejlépe organizovat práci 

podřízených zaměstnanců (§ 302 zákoníku 

práce) a také zajišťovat rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich 

pracovní podmínky nebo odměňování za 

práci (§ 16 odst. 1 zákoníku práce). Dá se 

očekávat, že vedoucí zaměstnanci budou 

od pedagogických pracovníků 

poskytujících PI vyžadovat méně dalších 

úkolů spadajících do oblasti prací 

souvisejících s přímou pedagogickou 

činností. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 
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4) V nově vloženém odst. 6 v § 2 vládního nařízení se 

v závěru stanoví, že předchozí část ustanovení „neplatí, je-li 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven 

v rozpětí“. Ovšem v závěrečné zprávě z hodnocení dopadu 

regulace části 4, str. 10 „modelové příklady“ je v příkladu č. 2 

uveden případ vychovatele s úvazkem v rozpětí, na nějž se 

návrh nového odst. 6 aplikuje. Vzniká tedy nejasnost ve 

výkladu odst. 6 v § 2 vládního nařízení – platí či neplatí pro 

vychovatele s úvazkem v rozpětí. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

5) Realizace návrhu by mohla ve školách vyvolat praktické 

problémy v dopadech na jednotlivé učitele. Pedagogickou 

intervenci vykonávají většinou vyučující českého a cizího 

jazyka nebo matematiky, v ostatních předmětech nebývá PI, 

až na výjimky, potřebná. U vyučujících uvedených předmětů 

může vznikat pocit přetěžování vzhledem k ostatním 

kolegům. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

6) ČMKOS předložený návrh novely nařízení vlády č. 

75/2005 Sb., z výše uvedených důvodů odmítá. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

složek platu pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 

MŠMT je přesvědčeno, že návrh nařízení 

je v souladu se zmocněním, které vládě 

dává § 23 odst. 5 zákona o pedagogických 

pracovnících, a tedy že nejde o obcházení 

zákona. Podle tohoto ustanovení vláda 

stanoví nařízením rozsah přímé 

pedagogické činnosti pedagogických 

pracovníků škol zřizovaných 

ministerstvem, krajem, obcí a svazkem 

obcí. Deklarovaným záměrem MŠMT je, 

aby se poskytování PI stalo v rozsahu 

nejvýše 1 hodiny týdně – v případě potřeby 

a na potřebnou dobu – standardní součástí 

práce pedagoga. Větší rozsah práce tohoto 

pedagoga pak MŠMT umožní ocenit tzv. 

nenárokovou složkou platu – viz výše. 

Pokud jde o to, zda se navrhované pravidlo 

§ 2 odst. 6 týká i vychovatelů, jejichž 

týdenní rozsah PPČ je stanoven v rozpětí 

(tedy u vychovatelů školní družiny 28 až 

30 hodin), pak u této skupiny 

pedagogických pracovníků se toto nové 

pravidlo nemá aplikovat ve smyslu zvýšení 

týdenního rozsahu PPČ stanoveného 

v příloze (tedy na 31 hodin), nýbrž v rámci 

tohoto stanoveného rozpětí. 
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MZD zásadní Požadujeme ponechat stávající právní úpravu, kdy je podpůrné 

opatření pedagogická intervence hrazeno prostřednictvím 

normované finanční náročnosti diferencované dle stupňů 

tohoto podpůrného opatření. 

 

Připomínka je zásadní. 

  

Vypořádáno jinak. 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž byly 

připomínky vypořádávány souběžně. 

Připomínku nebylo možné vypořádat, 

neboť rekategorizace PO PI zůstává 

součástí věcného řešení návrhu novely 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

ÚVČR - KLP zásadní  Zásadní připomínka: 

1. K čl. I 

Podle stávající právní úpravy vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, ve znění pozdějších předpisů, je podpůrné opatření 

pedagogická intervence doporučováno na základě 

individuálních vzdělávacích potřeb žáků školským 

poradenským zařízením a hrazeno prostřednictvím normované 

finanční náročnosti. Pedagogická intervence se má na základě 

návrhu novely uvedené vyhlášky nově stát podpůrným 

opatřením prvního stupně, které je poskytováno na základě 

vlastního uvážení školy bez nutnosti doporučení ze strany 

školského poradenského zařízení a bez normované finanční 

náročnosti. Návrh novelizace nařízení vlády č. 75/2005 Sb. má 

financování pedagogické intervence nově zahrnout do přímé 

pedagogické činnosti. Ztráta financování prostřednictvím 

normované finanční náročnosti povede k omezení zájmu škol 

tato podpůrná opatření poskytovat, čímž dojde v praxi ke 

značnému omezení využívání tohoto podpůrného opatření ve 

prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jej 

nezbytně potřebují.. 

Požaduji ponechat stávající právní úpravu, kdy je 

Vysvětleno. 

Připomínka se netýká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., nýbrž 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně. 

Připomínku nebylo možné vypořádat, 

neboť rekategorizace PO PI zůstává 

součástí věcného řešení návrhu novely 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Finanční ocenění většího rozsahu práce 

pedagogů (v porovnání s jinými 

pedagogickými pracovníky, kteří PI 

neposkytují) je zajištěno standardními 

nástroji odměňování podle zákoníku práce 

– tedy typicky osobním příplatkem. O tato 

konkrétní pravidla mohou být doplněny 

kolektivní smlouvy nebo vnitřní předpisy. 

S ohledem na skutečnost, že objem 

finančních prostředků vynakládaný na 

podpůrné opatření PI MŠMT začlení do 

objemu finančních prostředků, které budou 

rozepisovány na tzv. nenárokové složky 
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podpůrné opatření pedagogická intervence hrazeno 

prostřednictvím normované finanční náročnosti 

diferencované dle stupňů tohoto podpůrného opatření. 

  

platu (viz níže), nesdílíme obavy, že dojde 

k ohrožení poskytování tohoto druhu 

podpůrného opatření. Doplnit můžeme, že 

v podmínkách konkrétních zaměstnavatelů 

organizují práci vedoucí zaměstnanci – ti 

mají zákonnou povinnost mimo jiné co 

nejlépe organizovat práci podřízených 

zaměstnanců (§ 302 zákoníku práce) a také 

zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky nebo odměňování za práci (§ 16 

odst. 1 zákoníku práce). Dá se očekávat, že 

vedoucí zaměstnanci budou od 

pedagogických pracovníků poskytujících 

PI vyžadovat méně dalších úkolů 

spadajících do oblasti prací souvisejících 

s přímou pedagogickou činností. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 

složek platu pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 

Moravskoslezský 

kraj 

doporučující K čl. I 

§ 2 odst. 6 

Navrhujeme ponechat původní znění. 

 

Vysvětleno. 

Finanční ocenění většího rozsahu práce 

pedagogů (v porovnání s jinými 

pedagogickými pracovníky, kteří PI 
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Odůvodnění:  

Obáváme se, že změna ve stanovení týdenního rozsahu přímé 

pedagogické činnosti ovlivňující hrazení této přímé 

pedagogické práce u PI může mít demotivující vliv na dotčené 

učitele, a tím i negativní vliv na žáky s potřebou této vzdělávací 

podpory. 

 

Závěr  

Prosíme o zapracování této připomínky. 

  

neposkytují) je zajištěno standardními 

nástroji odměňování podle zákoníku práce 

– tedy typicky osobním příplatkem. O tato 

konkrétní pravidla mohou být doplněny 

kolektivní smlouvy nebo vnitřní předpisy. 

S ohledem na skutečnost, že objem 

finančních prostředků vynakládaný na 

podpůrné opatření PI MŠMT začlení do 

objemu finančních prostředků, které budou 

rozepisovány na tzv. nenárokové složky 

platu (viz níže), nesdílíme obavy, že dojde 

k ohrožení poskytování tohoto druhu 

podpůrného opatření. Doplnit můžeme, že 

v podmínkách konkrétních zaměstnavatelů 

organizují práci vedoucí zaměstnanci – ti 

mají zákonnou povinnost mimo jiné co 

nejlépe organizovat práci podřízených 

zaměstnanců (§ 302 zákoníku práce) a také 

zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky nebo odměňování za práci (§ 16 

odst. 1 zákoníku práce). Dá se očekávat, že 

vedoucí zaměstnanci budou od 

pedagogických pracovníků poskytujících 

PI vyžadovat méně dalších úkolů 

spadajících do oblasti prací souvisejících 

s přímou pedagogickou činností. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 

složek platu pedagogických pracovníků. 
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Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 

SMOČR zásadní Návrh nařízení vlády navazuje na návrh vyhlášky MŠMT, 

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

K návrhu vyhlášky má Svaz zásadní připomínky ke změnám 

v poskytování podpůrného opatření pedagogické intervence, o 

které mají dle návrhu nadále rozhodovat školy bez dalšího 

doporučení školského poradenského zařízení. Navýšení přímé 

pedagogické činnosti o hodinu poskytování pedagogické 

intervence povede k omezení využívání tohoto opatření. 

Učitelé budou tímto krokem odrazování od návrhů poskytovat 

v konkrétních případech pedagogickou intervenci. Sami by si 

tím totiž navyšovali počet odučených hodin bez nároku na 

odměnu. 

 

Z pracovněprávního hlediska by docházelo k nerovnému 

přístupu k učitelům v rámci jednoho sboru. Návrh odporuje 

výkladu MŠMT k § 23 školského zákona, dle kterého si ředitel 

školy při stanovení základního pedagogického úvazku 

konkrétním pedagogickým pracovníkům počíná tak, aby 

dodržel zásadu rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz 

diskriminace. 

 

Doporučujeme tedy ponechat stávající právní úpravu, nebo 

spolu s navýšením přímé pedagogické činnosti stanovit 

nárokovou odměnu pedagogům poskytujícím daná podpůrná 

opatření nad rámec standardního týdenního rozsahu přímé 

pedagogické činnosti.  

Vysvětleno. 

Finanční ocenění většího rozsahu práce 

pedagogů (v porovnání s jinými 

pedagogickými pracovníky, kteří PI 

neposkytují) je zajištěno standardními 

nástroji odměňování podle zákoníku práce 

– tedy typicky osobním příplatkem. O tato 

konkrétní pravidla mohou být doplněny 

kolektivní smlouvy nebo vnitřní předpisy. 

S ohledem na skutečnost, že objem 

finančních prostředků vynakládaný na 

podpůrné opatření PI MŠMT začlení do 

objemu finančních prostředků, které budou 

rozepisovány na tzv. nenárokové složky 

platu (viz níže), nesdílíme obavy, že dojde 

k ohrožení poskytování tohoto druhu 

podpůrného opatření. Doplnit můžeme, že 

v podmínkách konkrétních zaměstnavatelů 

organizují práci vedoucí zaměstnanci – ti 

mají zákonnou povinnost mimo jiné co 

nejlépe organizovat práci podřízených 

zaměstnanců (§ 302 zákoníku práce) a také 

zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky nebo odměňování za práci (§ 16 

odst. 1 zákoníku práce). Dá se očekávat, že 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

Závěr 

 

Dovolujeme si požádat o zohlednění a vypořádání výše 

uvedených připomínek. 

 

Současně děkujeme za možnost vyjádřit se k předloženému 

materiálu a oceňujeme vyhovění našim mnoha předchozím 

připomínkám, jež byly odborně v minulosti diskutovány. 

Velice si vážíme tohoto postupu a zohlednění připomínek 

z území. 

   

vedoucí zaměstnanci budou od 

pedagogických pracovníků poskytujících 

PI vyžadovat méně dalších úkolů 

spadajících do oblasti prací souvisejících 

s přímou pedagogickou činností. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 

složek platu pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 

SMSČR zásadní 1. Připomínka – obecná 

  Sdružení místní samospráv ČR oslovilo s předloženým 

návrhem novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných škol 

(jiné související MPŘ) a tímto návrhem novely nařízení vlády 

č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků 

představitele škol zřizovaných našimi členskými obcemi. 

Máme proto zpětnou vazbu nejen o potřebě aktualizace 

novelizace výše uvedených norem, ale také pohled na 

předložené novely z řad odborníků a praktiků, jež nebyly do 

příprav novel paradoxně zahrnuti.  

  Je třeba uvést, že přes počáteční nesouhlas s inkluzí, 

především z důvodu její nepřipravenosti a pramalého 

finančního, technického i personálního zajištění, školy inkluzi 

Vysvětleno. 

Připomínka se z části týká návrhu změny 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb., z části 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., k níž jsou 

připomínky vypořádávány souběžně.  

Finanční ocenění většího rozsahu práce 

pedagogů (v porovnání s jinými 

pedagogickými pracovníky, kteří PI 

neposkytují) je zajištěno standardními 

nástroji odměňování podle zákoníku práce 

– tedy typicky osobním příplatkem. O tato 

konkrétní pravidla mohou být doplněny 

kolektivní smlouvy nebo vnitřní předpisy. 

S ohledem na skutečnost, že objem 

finančních prostředků vynakládaný na 

podpůrné opatření PI MŠMT začlení do 
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opravdu přijaly, braly ji i přes velkou náročnost vážně a díky 

tomuto postoji přinášela zavedená inkluze pozitivní výsledky.  

  Zavedení asistentů do škol byl věnován čas, bylo s nimi 

pracováno, absolvovali nákladná školení a efektivita jejich 

práce se rychle zvyšovala. Rodiče hodnotili přínos asistentů 

pozitivně a byli s výsledky jejich práce spokojeni. Třídní 

kolektivy žáky s podpůrnými opatřeními všech stupňů běžně 

přijaly, výuka neutrpěla na kvalitě. 

  Sdružení místních samospráv ČR a jeho členové 

předpokládali, že novely přinesou změny ve smyslu 

zkvalitnění současného stavu, a ne redukci podpůrných 

opatření, což představuje ve své podstatě zmaření jak 

finančních prostředků, odhodlání pedagogů, žáků i jejich 

rodin, ale také neblahé dopady, jež lze předvídat.  

 

  Zásadně proto odmítáme směr, kterým se legislativa 

upravující rozsah přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků ubírá a odmítáme jak 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, ve znění pozdějších předpisů, tak současnou 

předloženou verzi Návrhu nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb.  

 

  Domníváme se, že je nezbytné oba výše uvedené 

návrhy přepracovat, za spolupráce odborné veřejnosti, 

zástupců zřizovatelů škol, zástupců oborových organizací, 

rodičů žáků apod. Dále je také třeba vypracovat hodnověrnou 

analýzu finančních dopadů, a především zajistit financování 

inkluzivních opatření tak, aby zúžením oprávněných příjemců 

objemu finančních prostředků, které budou 

rozepisovány na tzv. nenárokové složky 

platu (viz níže), nesdílíme obavy, že dojde 

k ohrožení poskytování tohoto druhu 

podpůrného opatření. Doplnit můžeme, že 

v podmínkách konkrétních zaměstnavatelů 

organizují práci vedoucí zaměstnanci – ti 

mají zákonnou povinnost mimo jiné co 

nejlépe organizovat práci podřízených 

zaměstnanců (§ 302 zákoníku práce) a také 

zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky nebo odměňování za práci (§ 16 

odst. 1 zákoníku práce). Dá se očekávat, že 

vedoucí zaměstnanci budou od 

pedagogických pracovníků poskytujících 

PI vyžadovat méně dalších úkolů 

spadajících do oblasti prací souvisejících 

s přímou pedagogickou činností. 

Změna je ze strany MŠMT podmíněna 

přesunem celého objemu finančních 

prostředků státního rozpočtu, nyní na PI 

vynakládaných, do objemu nadtarifních 

složek platu pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky budou rozpočítány do 

normativu na nenárokové složky platu 

podle průměrné naplněnosti tříd vykázané 

k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 MŠMT zváží 

při financování další pomocné kritérium. 
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pomoci nedocházelo k přímé diskriminaci a porušování 

školského zákona.  

 

  Tato připomínka je zásadní. 
 

2. Připomínka - §2 odst. 6 

Z důvodů pospaných v obecné připomínce č. 1 odmítáme 

doplnění odst. 6 v § 2 s odůvodněním, že navýšení přímé 

pedagogické činnosti stanovené v příloze k tomuto nařízení o 

1 hodinu nemůže suplovat podpůrná opatření zrušená návrhem 

Vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

ÚVČR - KOM 
 

Bez připomínek. 
 

ÚVČR - 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády  

doporučující 
Doporučující připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení 

dopadů regulace (ZZ RIA) 

  

1) K části 1.2 Definice problému 

Bylo by vhodné k uvedeným tabulkám doplnit, zda se jedná o 

data, která sbírá ministerstvo nebo zdroj, odkud jsou data 

čerpána. 

 

2) K části 1.3 Popis existujícího právního stavu v dané 

oblasti 

Předkladatel nevyhodnotil v souladu s OZ RIA současný stav 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 
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3) K části 2. Návrh variant řešení 

Je představena pouze „nulová varianta“ a „varianta 1“ (návrh 

řešení). Předkladatel uvádí, že v rámci konzultací s dotčenými 

subjekty byly zvažovány i jiné varianty řešení a nakonec byla 

zvolena konsenzuální varianta. Přesto by alespoň ilustrativně 

měly být uvedeny i jiné zvažované/diskutované varianty řešení 

a mělo by zde být uvedeno, proč se od nich upustilo. 

 

4) K části 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Vzhledem ke skutečnosti, že předkladatel rozlišuje čtyři 

tematické oblasti, k nimž představuje nulovou variantu a 

variantu 1, bylo by vhodné vyhodnotit zvlášť náklady a přínosy 

pro tyto jednotlivé oblasti. Předkladatel tak však činí pouze 

celkově ve vztahu k navrhované variantě 1. 

Zcela absentuje část vyhodnocení variant. 

 

5) K části 4. Návrh řešení 

V této části je pouze konstatováno, že zvolená varianta 1 vede 

k dosažení definovaných cílů. Nedochází tak ke stěžejní části 

hodnocení dopadů regulace, a to porovnání variant a 

vyhodnocení nejvhodnější varianty řešení identifikovaného 

problému. 

 

6) K části 12. Přezkum účinnosti regulace 

Předkladatel uvádí, že souhrnné zhodnocení účelnosti 

poskytování podpůrných opatření přinese výroční zpráva ČŠI 

za příslušný školní rok. Smyslem přezkumu účinnosti regulace 

je však zhodnotit, zda dotčená regulace naplňuje po určitém 

čase dané cíle. Cílem je zajistit, aby právní předpis byl po 

právní stránce přezkoumán za účelem potvrzení, zda jeho 

principy jsou nadále účinné nebo mohou být zlepšeny, 

přehodnoceny nebo úplně zrušeny. Proto by měl předkladatel 

Akceptováno. 

Doplněna subvarianta varianty 1 návrhu 

řešení změny nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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Předkladatel Typ Připomínka  Vypořádání připomínky 

nastavit termín a indikátory přezkumu konkrétně pro oba 

právní předpisy, tedy každý zvlášť, a nikoliv takto obecně, 

jelikož z aktuálně nastaveného přezkumu nevyplývá nutnost 

budoucí reflexe změn v dotčených právních předpisech. 

 

7) K části 13. Konzultace a zdroje dat 

V ZZ RIA je třeba vyhodnotit souhrnně průběh a výsledek 

konzultací s dotčenými subjekty. 

 

8) Špatné číslování kapitol v závěru ZZ RIA 

Upozorňujeme na špatné číslování kapitol. Na kapitolu 4. 

Návrh řešení navazuje kapitola 11. Implementace doporučené 

varianty a vynucování.   

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 

  

MPSV 
 

Bez připomínek.   
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