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V. 

Platné znění vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

§ 1d 

Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními 
samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu 

(1) Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu v mateřské 
škole zřizované krajem, obcí nebo svazky obcí (PHmax) představuje pro účely této vyhlášky maximální 
týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole k zajištění vzdělávání podle 
rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání financovaný ze státního rozpočtu. 

(2) Není-li dále stanoveno jinak, PHmax se za mateřskou školu stanoví jako součet PHmax za každé 
pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo 
technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání 
by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola (dále jen „pracoviště“). 
Jsou-li na pracovišti třídy s různým druhem provozu, stanoví se PHmax za toto pracoviště součtem 
PHmax stanoveným pro příslušný počet tříd daného druhu provozu. PHmax se za mateřskou školu při 
zdravotnickém zařízení stanoví jako součet PHmax za každou třídu této školy. 

(3) Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka z nejnižšího počtu 
podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2, snižuje se PHmax stanovený 
podle odstavce 2 věty první připadající průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o 
který je skutečný počet nižší. 

(4) PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první se v případě třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského 
zákona a v případě třídy školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kterým byla povolena 
výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o 

a) 0,05násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li 
průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6, 

b) 0,1násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li 
průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5, a 

c) 0,6násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li 
průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4. 

(5) PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem jsou stanoveny v příloze č. 1 k této 
vyhlášce. 

(6) PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem jsou stanoveny v příloze č. 2 k této 
vyhlášce. 

(7) PHmax pro pracoviště mateřské školy s internátním provozem jsou stanoveny v příloze č. 3 k této 
vyhlášce. 
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(8) PHmax stanovený pro pracoviště se za každou třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona 
nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona zvyšuje o 5 hodin. 

(9) PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně. 

(10) Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle učitele 
asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16 
odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jde-li o 
pracoviště s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin. Je-li průměrná doba provozu kratší, než je 
uvedeno ve větě první, maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti se poměrně sníží. 
Odstavec 4 se použije obdobně. 

(11) PHmax stanovený pro pracoviště se za každou skupinu podle § 1e odst. 2 zvyšuje o 1 hodinu. 

 

§ 1e 

Vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu 

(1) Mateřská škola poskytuje dětem, které jsou dětmi s cizí státní příslušností a pro které je 

předškolní vzdělávání povinné, bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu 

do základního vzdělávání přizpůsobenou potřebám těchto dětí (dále jen „jazyková příprava“), a to 

v rozsahu 1 hodiny týdně. 

(2) Ředitel mateřské školy zřizuje skupinu nebo skupiny pro jazykovou přípravu. Skupina pro 

jazykovou přípravu má nejméně 1 a nejvýše 10 dětí podle odstavce 1. Další skupinu pro jazykovou 

přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 10 dětí podle odstavce 1.  

(3) Ředitel školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny 

pro jazykovou přípravu jiné děti než uvedené v odstavci 1, a to i do vyššího počtu než 10 dětí, pokud 

to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí podle odstavce 1.  
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Platné znění vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, s  vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění 

Poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 

§ 6 

(1) Žákům prvních ročníků základního vzdělávání a dětem zařazeným do přípravných tříd základních 

škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 200 Kč 500 Kč na žáka za jeden školní 

rok. Žákům druhých a vyšších ročníků uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona se bezplatně poskytují 

základní školní potřeby v hodnotě 100 Kč na žáka za jeden školní rok. 

(2) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky5) nebo v 

zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, a žákovi, který 

plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí6), poskytuje učebnice, učební texty 

a základní školní potřeby podle odstavce 1 hrazené státem spádová škola nebo jiná škola zapsaná ve 

školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen „kmenová škola“). 

(3) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním 

úřadu České republiky7), poskytuje učebnice, učební texty a základní školní potřeby podle odstavce 1 

hrazené státem tato škola. 

 

Vzdělávání ve třídách skupinách pro jazykovou přípravu 

  

§ 10 

(1) Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli škol určí školy, ve kterých je na území kraje 

poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka 

přizpůsobenou potřebám žáků pro žáky cizince, kteří zde plní povinnou školní docházku 10) (dále jen 

„jazyková příprava“). Seznam těchto škol zveřejní krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

(1) Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka 

přizpůsobená potřebám žáků cizinců, kteří plní povinnou školní docházku10) (dále jen „jazyková 

příprava“), je poskytována ve škole zřízené obcí, krajem nebo svazkem obcí určené krajským 

úřadem. Škola je krajským úřadem po projednání se zřizovatelem určena k poskytování jazykové 

přípravy tehdy, pokud je podíl žáků cizinců z celkového počtu žáků školy k 30. září alespoň 5 %. Není-

li na území obce s rozšířenou působností žádná škola, ve které je podíl žáků cizinců z celkového počtu 

žáků školy k 30. září alespoň 5 %, může krajský úřad na území této obce s rozšířenou působností určit 

po projednání se zřizovatelem jakoukoliv školu zřízenou obcí, krajem nebo svazkem obcí, která má 

pro poskytování jazykové přípravy cizinců vytvořeny podmínky. Krajský úřad může po projednání se 

zřizovateli namísto školy podle věty druhé určit i jinou školu zřízenou obcí, krajem nebo svazkem 

obcí, pokud má s jazykovou přípravou cizinců dlouhodobé zkušenosti nebo má pro jazykovou 

přípravu cizinců vytvořeny vhodnější podmínky, než škola podle věty druhé. Krajský úřad zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam škol poskytujících jazykovou přípravu a případně 

doplňující informace o tom, na jaké mateřské jazyky žáků a jaký věk žáků se škola specializuje. 

(2) Ředitel školy uvedené v odstavci 1 zřizuje třídu skupinu nebo třídy skupiny pro jazykovou přípravu.  
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(3) Ředitel školy, ve které žák plní povinnou školní docházku, vyrozumí zákonného zástupce žáka 

uvedeného v odstavci 1 do jednoho týdne po přijetí žáka do školy o možnosti docházky do tříd skupin 

pro jazykovou přípravu a o organizaci tohoto vzdělávání.  

(4) Žák určené školy se účastní jazykové přípravy v této určené škole.  

(5) Žák školy, která není určena pro jazykovou přípravu, se může účastnit jazykové přípravy osobně 

nebo distančním způsobem v určené škole, kterou zvolí jeho zákonný zástupce. Zvolit lze pouze 

určenou školu, která je ve stejném kraji jako škola, ve které žák plní povinnou školní docházku. 

(4) (6) Žák uvedený v odstavci 1 se do třídy pro jazykovou přípravu zařazuje na žádost zákonného 

zástupce žáka podanou řediteli školy uvedené v odstavci 1, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.  

(6) Žáka do skupiny pro jazykovou přípravu zařazuje ředitel určené školy na žádost zákonného 

zástupce žáka podanou řediteli určené školy, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Zákonný 

zástupce žáka uvedeného v odstavci 5 určené škole sdělí, zda se žák bude účastnit jazykové přípravy 

osobně nebo distančním způsobem.   

(7) Ředitel určené školy zařadí do skupiny pro jazykovou přípravu žáka cizince, který plní povinnou 

školní docházku ve škole na území České republiky nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti. Ředitel 

školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory žáka zařadit do skupiny pro 

jazykovou přípravu i jiné žáky, než žáky podle věty první, a to i do vyššího počtu než 10 žáků, pokud 

to není na újmu kvality jazykové přípravy žáků podle věty první. 

§ 11 

(1) Nejvyšší počet žáků ve třídě pro jazykovou přípravu je 10. Ustanovení § 4 o nejnižším počtu žáků ve 
třídě se na třídu pro jazykovou přípravu nevztahují a počty tříd pro jazykovou přípravu a počty v nich 
vzdělávaných žáků se do počtu tříd a žáků stanovených v § 4 nezapočítávají. Žáci zařazení do třídy pro 
jazykovou přípravu nejsou žáky školy uvedené v § 10 odst. 1. 

(2) Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu nejvýše 6 měsíců 
školního vyučování po sobě jdoucích. 

(3) Obsah výuky českého jazyka je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk 
stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

(4) O absolvování jazykové přípravy vydá škola uvedená v § 10 odst. 1 žákovi osvědčení. 

(5) Absolvování jazykové přípravy se zaznamenává do dokumentace školy, v níž žák plní povinnou školní 
docházku. 

§ 11 

(1) Skupina pro jazykovou přípravu má nejméně 2 a nejvýše 10 žáků podle § 10 odst. 7 věty první. 

Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 10 žáků 

podle § 10 odst. 7 věty první.  

(2) Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 100 hodin a nejvíce 400 hodin po dobu nejvýše 

10 měsíců výuky. Délku jazykové přípravy určí ředitel školy, ve které se žák bude účastnit jazykové 

přípravy, podle znalostí žáka cizince ověřených na základě vstupního testu. Délku jazykové přípravy 
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lze v odůvodněných případech opakovaně prodloužit až do nejvyšší celkové délky jazykové přípravy 

400 hodin. 

(3) Jazyková příprava probíhá v době vyučování. Žák je z vyučování, které se překrývá s jazykovou 

přípravou, uvolněn. 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 

všech žáků ve skupině pro jazykovou přípravu po vyučování.  

(4) Skupiny pro jazykovou přípravu ředitel určené školy zřizuje zvlášť pro žáky, kteří se jazykové 

přípravy účastní osobně, a zvlášť pro žáky, kteří se jazykové přípravy účastní distančním způsobem. 

(5) Škola, která není určenou školou, zajistí žákovi ve škole přístup k informačním technologiím 

za účelem jazykové přípravy distančním způsobem. 

(6) O absolvování jazykové přípravy vydá určená škola žákovi osvědčení. 

(7) Absolvování jazykové přípravy se zaznamenává do dokumentace školy, v níž žák plní povinnou 

školní docházku. 

(8) Škola, ve které žák plní povinnou školní docházku, a určená škola vzájemně spolupracují 

a poskytují si informace o průběhu a výsledcích jazykové přípravy žáka. 
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