
6 

III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

a) Téma: podpora vzdělávání cizinců 

Česká republika se nachází z hlediska počtu dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve 
zcela jiné situaci, než tomu bylo při vzniku školského zákona v roce 2004. Počty cizinců narůstají na 
všech úrovních vzdělávání a očekává se, že tento trend bude v následujících letech pokračovat. 
Je potřeba zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání všem žákům a eliminovat počty žáků, kteří vzdělávací 
systém opouštějí předčasně.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) reaguje novelou na podněty ze strany škol, 
samospráv, ale také na podněty veřejného ochránce práv, Výboru pro práva cizinců Rady vlády 
pro lidská práva a Výboru pro práva dítěte. MŠMT bylo k úpravám systému zavázáno také Usnesením 
vlády ČR ze dne 16. prosince 2019 č. 918 o postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace 
cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2020. Navrhovaná právní úprava je v souladu s opatřeními 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.   

Je nutné upravit pravidla pro organizaci jazykové přípravy cizinců v mateřských a základních školách 
tak, aby odpovídala novým požadavkům a bylo možné zajistit její efektivní financování.  

b) Téma: zvýšení limitu pro poskytování základních školních potřeb pro žáky prvních ročníků základního 
vzdělávání 

MŠMT vychází z toho, že první ročník základního vzdělávání je pro další vzdělávací dráhu žáka stěžejní. 
Zároveň je i pro rodiče žáků náročný na výdaje, jelikož se pořizuje vše poprvé a jsou to věci velmi často 
určené k relativně rychlé spotřebě, které žákovi často nezůstávají do dalších ročníků. Cílem úpravy je 
snížit náklady rodičů na nákup prvních školních pomůcek a posílit tak šance pro úspěšné zvládnutí první 
třídy.  

Vycházíme také z toho, že škola vybere pomůcky kvalifikovaně a dle skutečné potřeby žáků. Mimo jiné 
se může jednat o psací potřeby vhodné pro nácvik psaní, pomůcky pro čtení (prevence školní 
neúspěšnosti), jiné nové moderní školní potřeby a pomůcky pro výuku, např. mazací tabulky s fixem, 
písek na psaní, uvolnění ruky, kostky s čísly apod. 

II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení následujících ustanovení školského zákona: 

§ 20 odst. 8: Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu, obsah a organizaci bezplatné 
přípravy podle odstavce 5 písm. a). 

§ 27 odst. 6: Žákům přípravných tříd základních škol, přípravného stupně základní školy speciální, 
prvního ročníku základního vzdělávání, žákům základního vzdělávání podle § 46 odst. 3 a žákům 
uvedeným v § 16 odst. 9 větě první, kteří jsou žáky základní školy, jsou bezplatně poskytovány základní 
školní potřeby. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rozsah tohoto bezplatného 
poskytování základních školních potřeb. 

§ 35 odst. 3: Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu 
mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, včetně rozsahu povinného předškolního 
vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti. 

§ 161c odst. 2 písm. c): Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem maximální počty hodin 
přímé pedagogické činnosti v mateřské škole a školní družině zřizované krajem, obcí nebo svazkem 
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obcí v závislosti na jejich struktuře včetně určení pedagogických pracovníků, kteří tyto činnosti 
vykonávají, a maximální počty hodin výuky v přípravných třídách základní školy a ve třídách 
přípravného stupně základní školy speciální financované ze státního rozpočtu. 

 

a) Téma: podpora vzdělávání cizinců 

Doposud bylo zabezpečeno financování vzdělávání cizinců z rozvojového programu „Podpora 
vzdělávání cizinců ve školách“. V souvislosti s novelou školského zákona č. 284/2020 Sb., která ruší 
rozvojové programy vyhlašované MŠMT, je nutné zabezpečit financování vzdělávání cizinců 
v povinném předškolním a základním vzdělávání od roku 2021 a nastavit parametry financování.  

V rámci předškolního vzdělávání dosud nebylo ve vyhlášce č. 14/2005 Sb. jazykové vzdělávání cizinců 
upraveno (bylo ale podporováno rozvojovým programem). Jazyková podpora se vztahuje primárně 
na cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude probíhat v kmenové mateřské škole a bude 
financována navýšením PHmax o 1 hodinu týdně (u soukromých a církevních škol formou příplatku 
k normativu).  

V rámci základního vzdělávání řeší novela vyhlášky č. 48/2005 Sb. změnu organizace bezplatné 
přípravy. Doposud platný právní stav, kdy je jazyková příprava v krajem určených školách organizována 
odpoledne po vyučování, není efektivní, její rozsah je nedostatečný a často o ni ze strany zákonných 
zástupců není zájem. Pro školy je vzdělávání žáků, kteří výuce z důvodu jazykové bariéry často vůbec 
nerozumí nebo rozumí jen částečně, velmi náročné a často tito žáci vyučování pouze „odsedí“.  

Je žádoucí, aby se žáci-cizinci po příchodu do českého vzdělávacího systému nejprve intenzivně 
věnovali výuce českého jazyka a až poté mohli být plnohodnotně integrováni do běžné třídy. Jazykovou 
přípravu pro žáky-cizince je nutné organizovat v dopoledních hodinách a uvolnit je pro tuto výuku 
částečně nebo zcela z výuky předmětů v době jazykové přípravy. Pokračuje se v konceptu krajem 
určených škol pro jazykovou přípravu.  

Předpokládá se modernizace obsahu počátečního vzdělávání učitelů mateřských a základních škol 
v souvislosti se vzděláváním této specifické skupiny dětí a žáků. Metodická podpora učitelů 
v předškolním a základním vzdělávání bude zajištěna ve spolupráci s Národním pedagogickým 
institutem ČR (NPI ČR), který bude nabízet vhodné vzdělávací programy pro učitele. Tyto programy 
mohou případně také zohledňovat specifika převládající národnosti v dané lokalitě.   

b) Téma: zvýšení limitu pro poskytování základních školních potřeb pro žáky prvních ročníků základního 
vzdělávání 

Pro naplnění cílů právní úpravy uvedených v části I. se zvyšuje limit pro poskytnutí školních potřeb 
z 200 Kč na 500 Kč na žáka prvního ročníku základní školy. Nárůst výdajů bude školám kompenzován 
zvýšením objemu prostředků na ostatní neinvestiční výdaje na 1 žáka 1. stupně ZŠ. 

Navrhovaná právní úprava plně respektuje právní předpisy, k jejichž provedení se navrhuje. 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými zásadami práva Evropské unie  

Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují.  

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
a není také v rozporu s právem Evropské unie. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s pravidly veřejné podpory vymezené Smlouvou o fungování Evropské 
unie. Principy financování regionálního školství nezakládají nedovolenou podporu ve smyslu čl. 107 
Smlouvy o fungování EU, finanční prostředky totiž směřují pouze k podpoře nehospodářských aktivit. 
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IV. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady včetně 
dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 

a) Téma: podpora vzdělávání cizinců 

Účinnost novelizace je rozdělena do dvou fází֪ – v 1. fázi účinné od 1. 3. 2021 zabezpečí Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy financování jazykové přípravy v základním vzdělávání rozdělením 
objemu prostředků, který byl doposud určen na rozvojový program. Pro předškolní vzdělávání bude 
pro přechodné období roku 2021 vyhlášen dotační program MŠMT, který bude určen pro mateřské 
školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na období leden až srpen 2021 (od září 
2021 již bude probíhat financování formou PHmax) a pro mateřské školy zřizované soukromým nebo 
církevním zřizovatelem na období leden až prosinec 2021 (od roku 2022 bude financování již probíhat 
příplatkem k normativu).  

Ve 2. fázi účinné od 1. 9. 2021 bude zajištěna jazyková podpora v povinném předškolním vzdělávání 
v mateřských školách zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí formou navýšení 
PHmax. Mateřským školám zřizovaným soukromým nebo církevním zřizovatelem budou pokryty 
náklady roku 2021 z dotačního programu MŠMT, od roku 2022 bude financování probíhat příplatkem 
k normativu. V základním vzdělávání bude ve 2. fázi stanoven přesný parametr pro kraje, které školy 
budou určeny k poskytování bezplatné přípravy.  

Předpokládané roční výdaje na zabezpečení jazykové podpory v základním vzdělávání jsou ve výši cca 
138 mil. Kč ročně (pro období září až prosinec 2021 celkem cca 46 mil. Kč). Pro zajištění jazykové 
podpory v povinném předškolním vzdělávání se předpokládá roční finanční náročnost cca 53 mil. Kč 
ročně (pro veřejné mateřské školy na období září až prosinec 2021 celkem cca 16 mil. Kč).  

Celkový nárůst objemu financí pro předškolní a základní vzdělávání bude z 52 mil. Kč v roce 2020 na 
cca 191 mil. Kč v roce 2022, kdy bude systém fungovat v plném režimu. V roce 2021, kdy bude systém 
fungovat v částečném režimu, je to celkem cca 114 mil. Kč, z toho 16 mil. Kč pro předškolní vzdělávání 
(období září-prosinec 2021) a 98 mil. Kč pro základní vzdělávání (z toho 52 mil. Kč pro období leden-
srpen 2021 a 46 mil. Kč pro období září-prosinec 2021).  

Předpokládáme, že zavedením systémové podpory pro cizince dojde k úspoře finančních prostředků 
vynakládaných na podpůrná opatření podle § 16 školského zákona.   

Navrhovaná právní úprava bude mít příznivý dopad na integraci cizinců do českého vzdělávacího 
systému a tím i příznivý sociální dopad nejen na tyto děti a žáky, ale také jejich rodiny, čímž napomůže 
předcházet jejich budoucímu sociálnímu vyloučení. Příznivý dopad lze očekávat také v rámci celých 
školních kolektivů a také v lepších podmínkách pro práci pedagogických pracovníků.  

b) Téma: zvýšení limitu pro poskytování základních školních potřeb pro žáky prvních ročníků základního 
vzdělávání 

Do 1. ročníku ZŠ nastupuje každoročně cca 110 000 žáků, tedy pokud se pro každého z nich navýší limit 
o 300 Kč, představuje to náklady cca 33 mil. Kč, o které bude školám navýšen objem prostředků na 
ostatní neinvestiční výdaje na 1 žáka 1. stupně ZŠ. 

Negativní dopady na specifické skupiny obyvatel nejsou známy.  

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky ani na životní 
prostředí.  

V. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na diskriminaci ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
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VI. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ochranu soukromí. S osobními údaji žáků zapojených do 
skupin pro jazykovou přípravu bude nakládáno v souladu s odpovídajícími předpisy.  

 

VII. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná novela vyhlášky nebude mít žádný bezprostřední dopad na vznik nových korupčních rizik. 
Stanovení parametrů pro organizaci jazykové přípravy v základních školách naopak eliminuje případná 
korupčních rizika.  

VIII. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhované vyhláška nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Části první, článku I – změna vyhlášky o předškolním vzdělávání 

K bodu 1 (§ 1d) 

Upravuje se navýšení PHmax v případě, kdy v mateřské škole je zřízena skupina pro jazykovou přípravu. 
Za každou skupinu pro jazykovou přípravu se PHmax zvyšuje o 1 hodinu. 

K bodu 2 (§ 1e) 

V tomto ustanovení jsou nově zakotvena pravidla pro organizaci jazykové přípravy v mateřské škole 
a její rozsah. Jazyková příprava se bude poskytovat dětem – cizincům, kteří plní povinné předškolní 
vzdělávání. Tyto děti budou do skupin pro jazykovou přípravu zařazovány automaticky, zákonní 
zástupci tedy nemusí o zařazení do skupiny nijak žádat. Skupina pro jazykovou přípravu se zřizuje již 
při jednom dítěti – cizinci, které plní povinné předškolní vzdělávání. Nejvyšší počet dětí ve skupině je 
10, přičemž platí, že další skupinu je možné zřídit pouze tehdy, pokud jsou dosavadní skupiny naplněny 
na maximum. Tedy jakmile bude v mateřské škole např. 12 dětí, kterým má být poskytována jazyková 
příprava, ředitel mateřské školy vytvoří dvě skupiny. Počet dětí v každé skupině je pak na rozhodnutí 
ředitele, třetí skupinu však bude moci vytvořit pouze tehdy, pokud obě stávající skupiny budou 
naplněny na 10 dětí. Do skupiny mohou být na základě posouzení potřebnosti ředitelem školy zařazeny 
i jiné děti (mladší, s českým občanstvím apod.), a to i do vyššího počtu než 10 dětí, pokud to není 
na újmu kvality jazykové přípravy dětí-cizinců.  

 

K části druhé, článku II. – změna vyhlášky o základním vzdělávání 

K bodu 1 

Navrhuje se zvýšit výši hodnoty základních školních potřeb, které žákům 1. ročníku ZŠ poskytuje škola 
bezplatně. 

K bodu 2  

Legislativně technická úprava skupinového nadpisu. Namísto pojmu „třídy pro jazykovou přípravu“ se 
bude v celé vyhlášce používat pojem „skupiny pro jazykovou přípravu“. Z tohoto důvodu je nutné 
upravit i nadpis. 

K bodu 3 (§ 10 odst. 1): 

Školy, ve kterých se poskytuje jazyková příprava, určuje krajský úřad. Vyhláška stanovuje, že určenou 
školou se stane škola, ve které alespoň 5 % žáků z celkového počtu žáků jsou cizinci. Krajskému úřadu 
se dává možnost určit namísto této školy jinou školu pouze tehdy, pokud tato jiná škola má vytvořeny 
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vhodnější podmínky pro jazykovou přípravu nebo má dlouhodobé zkušenosti s jazykovou přípravou 
(ale v konkrétním školním roce např. nemá dostatečný počet cizinců). V takovém případě se tedy ve 
prospěch žáků cizinců určí i ta škola, která nesplňuje podmínku alespoň 5 % žáků cizinců. Dále může 
krajský úřad určit i školu, která nesplňuje podmínku alespoň 5 % žáků cizinců, pokud na území obce 
s rozšířenou působností není určena k jazykové přípravě žádná škola. Krajský úřad k takovému určení 
však potřebuje souhlas zřizovatele této školy.  

Krajský úřad zveřejňuje seznam určených škol. Jakmile se škola stane určenou školou např. v průběhu 
školního roku, krajský úřad ji na seznam doplní. Pro lepší orientaci krajský úřad v seznamu uvede 
i doplňující informace – o tom, že škola se specializuje např. na žáky prvního stupně (např. z toho 
důvodu, že letos jsou všichni cizinci ve škole zejména na 1. stupni) nebo na žáky slovanských jazyků. 
Tyto informace se mohou v průběhu času měnit a je tedy třeba, aby seznam byl aktuální. Důležité to 
bude zejména pro žáky cizince z neurčených škol, kteří si budou moci případně vybrat, v jaké škole 
budou chtít jazykovou přípravu absolvovat. 

K bodu 4 a 5 (§ 10 odst. 2 a 3): 

Legislativně technické změny související s tím, že namísto pojmu „třídy pro jazykovou přípravu“ se 
bude v celé vyhlášce používat pojem „skupiny pro jazykovou přípravu“. 

K bodu 6 a 7 (§ 10 odst. 4, 5 a 6): 

Jednoznačně se stanovuje, že žák cizinec určené školy absolvuje jazykovou přípravu v této škole. Žák 
cizinec, jehož škola, kde plní povinnou školní docházku, není určenou školou, si pak může dle své volby 
a vhodnosti vybrat, zda chce absolvovat jazykovou přípravu osobně nebo distančním způsobem 
ve škole, která je určenou školou. Absolvování jazykové přípravy prezenční formou budou přicházet 
v úvahu zejména v těch případech, kdy vhodná určená škola je nedaleko školy samotného žáka. 
Zpravidla však žák bude absolvovat jazykovou přípravu distančním způsobem. Žák, resp. jeho zákonný 
zástupce pak vybere vhodnou školu podle seznamu zveřejněného krajskými úřady. 

Zákonný zástupce musí o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu požádat. Ředitel školy je 
povinen takové žádosti vyhovět a do 30 dnů od podání žádosti začít jazykovou přípravu poskytovat. 
V případě žáka z neurčené školy pak platí, že zákonný zástupce musí v žádosti uvést i to, zda se žák 
bude účastnit prezenčně nebo distančním způsobem. Lhůta 30 dní je stanovena jako nejzazší – zejména 
v případech, kdy prozatím skupina v dané škole nefunguje (škola musí zajistit prostory, organizaci, 
vyučujícího apod.).   

K bodu 8 (§ 10 odst. 7): 

Nárok na poskytování jazykové přípravy, a tedy na zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu, mají 
pouze žáci cizinci, kteří na území České republiky plní povinnou školní docházku max. 12 měsíců před 
podáním žádosti. U nich se automaticky předpokládá, že jejich znalost češtiny je nedostatečná 
a potřebují jazykovou přípravu. Do skupiny mohou být zařazeni na základě posouzení potřebnosti také 
jiní žáci (zejména cizinci, kteří v ČR plní povinnou školní docházku již delší dobu a také žáci s českým 
občanstvím, kteří mají s ohledem na dlouhodobý pobyt v zahraničí prokazatelně obdobné integrační 
potřeby jako žáci-cizinci). Tyto žáky lze do skupiny zařadit i do vyššího počtu než 10 žáků, pokud to není 
na újmu kvality poskytované jazykové přípravy.  

K bodu 9 (§ 11):  

Stanoví se počty žáků ve skupině pro jazykovou přípravu, rozsah, obsah a organizace jazykové přípravy 
ve školách. Ve skupině pro jazykovou přípravu je 2 až 10 žáků a platí, že další skupinu je možné zřídit 
pouze tehdy, pokud jsou dosavadní skupiny naplněny na maximum. Tedy jakmile bude v základní škole 
např. 12 žáků, kterým má být poskytována jazyková příprava, ředitel vytvoří dvě skupiny. Počet žáků 
v každé skupině je pak na rozhodnutí ředitele, třetí skupinu však bude moci vytvořit pouze tehdy, 
pokud obě stávající skupiny budou naplněny na 10 žáků. Skupiny jsou zvlášť pro žáky vzdělávající 
se osobně a zvlášť pro žáky vzdělávající se distančním způsobem. 
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Rozsah jazykové přípravy je 100 až 400 hodin, přičemž u každého žáka cizince určí rozsah ředitel školy, 
ve které se žák bude účastnit jazykové přípravy podle vstupního testu. MŠMT k obsahu jazykové 
přípravy vydá metodický materiál. Žáci se jazykové přípravy účastní v době vyučování a automaticky 
jsou z té výuky, kterou zameškají z důvodu účasti na jazykové přípravě, uvolněni. Z toho pak plyne, že 
žáka nelze hodnotit za výuku, kterou takto zameškal. S tím souvisí i povinnost školy zajistit žákovi, který 
se jazykové přípravy účastní distančním způsobem, příslušné technické vybavení a samozřejmě 
i dohled. Žák tedy nemůže být bez dohledu v době, kdy se účastní jazykové přípravy. Je-li to pro dané 
žáky z hlediska jejich vzdělávání vhodnější a vytvoří-li společně skupinu pro jazykovou přípravu, může 
jazyková příprava probíhat se souhlasem zákonných zástupců žáků po vyučování. 

Škola, ve které žák plní povinnou školní docházku, a určená škola vzájemně spolupracují a poskytují si 
informace o průběhu a výsledcích jazykové přípravy žáka. 

Na tom, že určená škola vydá žákovi osvědčení o absolvování jazykové přípravy a že její absolvování se 
zaznamenává do dokumentace školy, se nic nemění. 

 

K Článku III – Přechodná ustanovení 

Lhůtu pro vyrozumění zákonného zástupce o možnosti jazykové přípravy nelze v tomto případě vázat 
na datum přijetí žáka do školy (neboť vyhláška nabyde účinnosti v průběhu školního roku a tedy žáci, 
na které by se měla vztahovat, už budou delší čas přijati), ale rovněž na datum účinnosti vyhlášky.  

 

K Článku IV – Účinnost 

Navrhuje se nabytí účinnosti právní úpravy uvedené v čl. I dnem 1. března 2021 s výjimkou novely 
vyhlášky o předškolním vzděláváním a § 10 odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání, tato ustanovení 
nabydou účinnost od 1. září 2021, tedy s novým školním rokem. 

Naléhavý obecný zájem na stanovení účinnosti v jiný den než 1. 1. nebo 1. 7. vychází z toho, že ve 
školství se tradičně právní předpisy mění s účinností od nového školního roku, tedy od 1. září. Jakékoliv 
změny činěné v průběhu školního roku s sebou mohou nést nežádoucí změny pravidel v průběhu 
vzdělávání, které lze jen těžko aplikovat v rámci běžícího školního roku. Z tohoto důvodu se tedy 
navrhuje, aby se pravidla pro stanovení toho, která škola bude školou určenou, aplikovala až od nového 
školního roku 2021/2022. V případě mateřských škol by pak nastavení účinnosti na 1. 3. nebo k 1. 7. 
s sebou nutně přineslo změnu v průběhu roku. 

Nabytí účinnosti ostatních ustanovení k 1. březnu se navrhuje z toho důvodu, aby v době od 1. března 
2021 již bylo možné aplikovat pravidla pro vytváření skupin, pro zajištění výuky dopoledne a pro 
možnost distanční výuky. Počet určených škol bude omezen rozpočtem krajského úřadu vyčleněným 
v jeho rezervě pro tento účel. Doba od 1. ledna do 1. března 2021 je přípravnou fází a je určena 
k dojednání určených škol, úpravám rozvrhu, zajištění pedagogických pracovníků, prostor, zjištění 
zájmu apod.  
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