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IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

Navržená novelizace má za cíl zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí 
vyučovacího jazyka ve školách.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) reaguje novelou na podněty ze strany škol, 
samospráv, ale také podněty veřejného ochránce práv, Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská 
práva a Výboru pro práva dítěte. K úpravám systému vzdělávání cizinců ve školách bylo MŠMT 
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+.   

Novela dále reaguje na růst cen školních potřeb v kontrastu s neměnnou částkou určenou vyhláškou 
z roku 2005, za kterou jsou žákům 1. ročníků poskytovány školní potřeby zdarma. 

1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 

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.  

Novelizace vyhlášky řeší nastavení jazykové podpory pro děti v předškolním vzdělávání a změnu 
organizace jazykové přípravy pro žáky v základním vzdělávání. 

Jazyková podpora pro cizince v povinném předškolním vzdělávání má velký význam pro budoucí 
začlenění do povinné školní docházky a je mnohem efektivnější a méně finančně náročná než 
v případě, že bude zahájena až při nástupu do základní školy. Jedná se o významné preventivní opatření 
proti budoucí školní neúspěšnosti.   

V základním vzdělávání je žádoucí, aby se 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, kdy probíhá jazyková příprava.  

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

Žákům 1. ročníku ZŠ jsou v souladu se školským zákonem poskytovány školní potřeby zdarma. Vyhláška 
pak stanoví finanční limit, a to ve výši 200 Kč na žáka a školní rok. Novela reaguje především na růst 
cen školních potřeb v kontrastu s neměnnou částkou určenou vyhláškou z roku 2005. 
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1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

a) Téma: podpora vzdělávání cizinců 

V rámci předškolního vzdělávání dosud nebylo ve vyhlášce č. 14/2005 Sb. jazykové vzdělávání cizinců 
upraveno (bylo ale podporováno rozvojovým programem). 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. je prováděcím právním předpisem zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Zmocnění ke stanovení formy, obsahu a organizace bezplatné přípravy podle § 20 odst. 5 
školského zákona je uvedeno v § 20 odst. 8 tohoto zákona.  

Ustanovení týkající se vzdělávání cizinců ve školách ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. je stále v původní 
nezměněné podobě od vzniku této vyhlášky. Počty žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, 
kteří jsou vzděláváni v základních školách, jsou však v současné době několikanásobně vyšší než při 
vzniku této vyhlášky v roce 2004. Je potřeba na tuto situaci reagovat a nastavit efektivní systémovou 
jazykovou podporu pro tyto žáky.  

V předškolním vzdělávání bylo ve školním roce 2019/2020 celkem 11 942 dětí-cizinců, v základních 
školách celkem 26 527 cizinců, což je 2,78 % žáků základních škol. 

Počty dětí-cizinců a žáků-cizinců v mateřských a základních školách všech zřizovatelů 

Školní rok Mateřské školy Základní školy 
Meziroční 

přírůstek MŠ 
Meziroční 

přírůstek ZŠ 

2013/14 6 307  15 109  873  558  

2014/15 7 214  16 477  907  1 368  

2015/16 8 302  18 281  1 088  1 804  

2016/17 9 494  20 237  1 192  1 956  

2017/18 10 469  21 992  975  1 755  

2018/19 11 343  24 026  874  2 034  

2019/20 11 942 26 527  599 2 501  
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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 výuku ve škole pouze „odsedí“, 
aniž by rozuměli obsahu.  

 

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

Podle § 27 odst. 6 školského zákona jsou 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, bezplatně 
poskytovány základní školní potřeby. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rozsah 
tohoto bezplatného poskytování základních školních potřeb. Tímto předpisem je vyhláška č. 48/2005 
Sb., která v § 6 odst. 1 stanoví limit 200 Kč. Tento limit zůstal neměnný od začátku účinnosti vyhlášky, 
tedy od 25. 1. 2005. To je v přímém kontrastu s rostoucími cenami školních potřeb.  

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Hlavní dotčené skupiny: 

a) děti mateřských škol, 

b) žáci základních škol, 

c) učitelé a ředitelé mateřských a základních škol,  

d) mateřské školy, 

e) základní školy,  

f) kraje a krajské úřady, obce a svazky obcí, 

g) ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

1.5. Popis cílového stavu 

a) Téma: podpora vzdělávání cizinců 

Cílem úprav je zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovaného 
jazyka ve školách.  

V předškolním vzdělávání bude jazyková příprava probíhat v každé mateřské škole, která bude mít 
alespoň 1 cizince v povinném předškolním vzdělávání. Budou vytvořeny skupiny o velikosti 1–10 dětí-
cizinců, přičemž každá skupina bude mít nárok na zabezpečení jazykové podpory v rozsahu 1 hodina 
týdně, což je cca 40 hodin ročně.   

Vzdělávání v českém jazyce bude zajištěno kmenovým učitelem v každé mateřské škole (buď 
prodloužením doby překryvu učitelů, nebo jindy dle organizačních možností konkrétní mateřské školy). 
Rozsah podpory je nastaven s ohledem na věk dětí tak, aby výuka pro ně nebyla příliš zatěžující. 
Předpokládá se, že k osvojování jazyka bude docházet také při dalších běžných činnostech v mateřské 
škole přirozeným způsobem.  

Bude se jednat o přípravu k začlenění do základního vzdělávání a podpora se bude týkat všech cizinců 
v povinném předškolním vzdělávání. Do skupiny mohou být na základě posouzení potřebnosti 
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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. 

Každé veřejné mateřské škole, která k 30. 9. daného školního roku vykáže alespoň 1 dítě-cizince 
v povinném předškolním vzdělávání, bude navýšen PHmax o 1 hodinu týdně pro každou skupinu 1-10 
dětí-cizinců. U soukromých a církevních škol bude řešeno financování formou příplatku k normativu.  

V základním vzdělávání bude bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání žáků-cizinců 
zajištěna ve školách zřízených územně samosprávným celkem a určených krajským úřadem. Primárně 
se bude jednat o podporu pro nově příchozí cizince, tzn. ty, kteří do základní školy nastoupili 
v uplynulých 12 měsících po příchodu do ČR a mají potřebu vzdělávání v českém jazyce. Potřebnost 
bude zjištěna na základě vstupního orientačního testu, který umožní rozsah podpory diferenciovat 
s ohledem na konkrétní potřeby žáků-cizinců. 

Výuka se bude odehrávat v krajem určené škole prezenční nebo distanční formou. Škola bude krajským 
úřadem pro jazykovou přípravu určena zpravidla tehdy, pokud vykáže k 30.9. minimálně 5 % cizinců ve 
škole a zároveň minimálně 2 žáky-cizince, kteří jsou nově příchozí a mají potřebu jazykové podpory dle 
vstupního testu. Krajský úřad může místo školy, která splní kritérium pro určení, pověřit jinou školu 
s ohledem na místní podmínky. Neponese to s sebou zvýšené nároky na finanční prostředky; pouze 
jedna škola nahradí druhou např. s ohledem na dostupnost, dosavadní zkušenosti se vzděláváním 
cizinců, personální nebo prostorovou kapacitu apod. Dále může být pro jazykovou přípravu určena také 
škola, která nesplňuje kritérium 5 % žáků cizinců ve škole, ale na území obce s rozšířenou působností 
není určena žádná škola.  

Výuka v určené škole bude probíhat ve skupinách o velikosti 2 – 10 žáků dopoledne v době běžné 
výuky. Žáci budou absolvovat jazykovou přípravu místo výuky ostatních předmětů dle rozvrhu třídy. 
Malý počet žáků umožní výuku individualizovat, vhodné je však učit zvlášť žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Bude-
li to z hlediska vzdělávání žáků vhodnější a vytvoří-li společně skupinu pro jazykovou přípravu, může se 
výuka probíhat se souhlasem zákonných zástupců také po vyučování. 

Rozsah jazykové přípravy bude nejméně 100 hodin, nejvýše 400 hodin po dobu maximálně 10 měsíců. 
Stanovený rozsah jazykové podpory budou školy moci čerpat v různé intenzitě dle individuálních 
potřeb žáka, přičemž jazykovou podporu bude moci škola poskytnout v průběhu celého školního roku 
bezprostředně po nástupu cizince. Rozsah podpory se může v průběhu vzdělávání měnit s ohledem na 
dosažené pokroky.  

Cizinci z neurčených škol (včetně soukromých a církevních) mohou absolvovat prezenční výuku 
v krajem určené škole. Pro žáky, kteří se prezenční výuky v určené škole nebudou moci z nejrůznějších 
důvodů zúčastnit, bude zajištěna další skupina pro distanční vzdělávání, jejíž fungování bude zajišťovat 
rovněž určená škola. Pro distanční vzdělávání vytvoří žákovi podmínky jeho kmenová škola – zejména 
IT prostředky, zázemí, případný dohled apod. Krajský úřad zveřejní na svých webových stránkách 
seznam určených škol, které poskytují distanční výuku s počtem volných míst a časovým rozvržením 
(případně i se specifikací mateřského jazyka, na které se skupina bude specializovat). Žáci-cizinci 
z jedné kmenové školy se tak mohou vzdělávat v různých určených školách s ohledem na mateřský 
jazyk nebo úroveň znalosti českého jazyka. 

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. O zařazení těchto žáků do skupiny rozhodne ředitel školy na základě individuálního 
posouzení, hlavním kritériem bude potřebnost jazykové podpory. Žáci s českým občanstvím nemají dle 
§ 20 školského zákona nárok na systémovou jazykovou podporu. Do doby novelizace školského zákona 
chce MŠMT umožnit podporu alespoň touto cestou.   
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Školy budou mít k dispozici kurikulum češtiny jako druhého jazyka, které bude vydáno formou 
metodického doporučení. Nadále budou moci školy využívat služeb krajských center podpory 
Národního pedagogického institutu ČR – zejména nabízených vzdělávacích programů, bezplatných 
služeb adaptačních koordinátorů a tlumočníků.  

Financování bude probíhat z rezervy krajského úřadu, do které MŠMT rozepíše celkový objem 
prostředků vyčleněných na oblast vzdělávání žáků-cizinců mezi jednotlivé kraje podle Směrnice č. j. 
MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního 
rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Objem prostředků bude 
rozdělen dle poměrného zastoupení cizinců v základních školách. Odměna vyučujícího bude vyplacena 
jako část úvazku.  
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Odpovědnost jednotlivých subjektů v systému podpory vzdělávání cizinců 

 

 

•stanoví principy systému

•stanoví právní úpravu systému
•vydává kurikulum češtiny jako druhého jazyka

•stanoví pravidla financování systému
•poskytuje finanční prostředky do rezervy KÚ

•poskytuje finanční prostředky mateřským školám

MŠMT

•určuje školy, ve kterých bude probíhat jazyková příprava 

•poskytuje školám finanční prostředky z rezervy dle stanovených pravidel
•zajišťuje kontrolu používání finančních prostředků

Krajský úřad

•vytváří vstupní test a kurikulum češtiny jako druhého jazyka

•zajišťuje vzdělávání učitelů pro výuku češtiny jako druhého jazyka a pro test ke 
zjišťování jazykové úrovně žáků 

•zajišťuje podporu formou tlumočníků a adaptačních koordinátorů, překlady z/do 
českého jazyka

•zajišťuje poradenskou pomoc v krajských centrech podpory cizinců

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

•poskytuje jazykovou přípravu

•využívá podpory ze strany MŠMT a NPI ČR

Mateřská škola

•poskytuje výuku ČDJ

•využívá podpory ze strany MŠMT, KÚ a NPI ČR

Základní škola určená krajem k poskytování jazykové podpory

•zabezpečí žákovi podmínky pro distanční vzdělávání (technika, zázemí, dozor,...) 

Kmenová škola

•průběžné zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a kontrola 
dodržování právních předpisů v rámci poskytování jazykové podpory školami     

Česká školní inspekce

•vyjadřují souhlas s poskytováním podpory

Zákonní zástupci žáka
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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. 

Z tohoto důvodu zvyšujeme finanční limit z původních 200 Kč na 500 Kč na jednoho žáka 1. ročníku na 
školní rok. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Neřešení výše definovaných okruhů problémů může vést k následujícím nežádoucím důsledkům: 

a) Nenastavení systému podpory pro děti-cizince v předškolním vzdělávání. 

b) Přetrvávající nevyhovující systém podpory žáků-cizinců v základním vzdělávání.  

c) Nedostatečné nastavení parametrů pro upravený systém financování vzdělávání cizinců 
v předškolním a základním vzdělávání.  

d) Významně snížený počet/rozsah školních potřeb poskytovaných žákům 1. ročníků zdarma ve 
vztahu k původnímu záměru vyhlášky v době jejího vzniku. 

 

2. Návrh variant řešení 

a) Téma: podpora vzdělávání cizinců 

Jsou uvažovány tyto varianty: 

• varianta nulová, 

• varianta 1, 

• varianta 2. 

Všechny varianty jsou podrobněji popsány v hlavních aspektech právní úpravy s ohledem na její cíle. 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Volbou této varianty dojde ke zhoršení podmínek vzdělávání cizinců ve školách. Cizinci v předškolním 
vzdělávání zůstanou bez podpory (dosud byli podpořeni rozvojovým programem MŠMT). Cizinci 
v základním vzdělávání se nebudou moci účastnit vzdělávání v českém jazyce dopoledne místo běžné 
výuky a parametry podpory nebudou jasně stanoveny (zejména s ohledem na zabezpečení 
financování).  

Varianta 1 

Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 14/2005 Sb. a vyhlášky č. 48/2005 Sb. a významné zlepšení 
podmínek pro vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve školách. Cizinci 
v povinném předškolním vzdělávání mají nárok na 1 hodinu týdně ve své kmenové mateřské škole, 
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cizinci v základním vzdělávání mají nárok na jazykovou podporu v krajem určené škole v rozsahu 100-
400 hodin zpravidla dopoledne v době běžné výuky. 

Varianta 2 

Varianta 2 znamená novelizaci vyhlášky č. 14/2005 Sb. a vyhlášky č. 48/2005 Sb. Od varianty 1 se 
odlišuje v tom, že jazyková podpora je poskytována v základním vzdělávání na každé škole (nikoliv 
pouze na krajem určené škole). Výhodou této varianty je dostupnost pro každého žáka, nevýhodou je 
však obrovská finanční náročnost a potřeba velkého množství učitelů češtiny jako druhého jazyka, 
kterých nemusí dostatečný počet, aby výuka byla zajištěna.  

 

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

Jsou uvažovány tyto varianty: 

• varianta nulová, 

• varianta 1. 

Varianta nulová 

Nulová varianta znamená, že limit pro poskytnutí školních potřeb zdarma zůstane ve výši, která již 
neodpovídá reálným cenám za školní potřeby a pomůcky na trhu. Zbylé náklady za školní pomůcky, 
které nebudou pokryty ze strany školy, se přenesou na rodiny, což bude mít negativní dopad z hlediska 
rovného přístupu ke vzdělávání. 

Varianta 1 

Varianta 1 znamená navýšení limitu pro poskytnutí školních potřeb zdarma na 500 Kč ze současných 
200 Kč se všemi důsledky popsanými výše. Náklady za školní pomůcky nebudou přenášeny na rodiny 
a bude zachována rovnost přístupu ke vzdělávání– všichni žáci (včetně žáků ze sociálně nepodnětného 
prostředí) budou mít stejné podmínky ke vzdělávání. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Navrhovaná právní úprava s sebou nese zvýšené nároky na státní rozpočet, přináší však zásadní 
zlepšení podmínek vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a žáků 
1. ročníku základního vzdělávání obecně. 

3.2 Přínosy 

a) Téma: podpora vzdělávání cizinců 

Varianta nulová 

Tato varianta nepřináší žádné přínosy z hlediska integrace dětí a žáků s nedostatečnou znalostí 
vyučovacího jazyka. Naopak u předškolního vzdělávání přináší zhoršení dosavadního stavu (doposud 
financováno rozvojovým programem MŠMT, což nadále nebude možné). 

Varianta 1 

Tato varianta přináší zásadní zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí 
vyučovacího jazyka. Navrhovaná právní úprava bude mít příznivý dopad na integraci dětí a žáků 
s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka do českého vzdělávacího systému a tím i příznivý sociální 
dopad nejen na tyto 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.  
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Varianta 2 

Tato varianta je ideální z hlediska dostupnosti jazykové přípravy přímo v základní škole, kterou žák 
navštěvuje. Platí tytéž přínosy jako v případě varianty 1, ovšem v mnohonásobně větší míře.  

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

Varianta nulová 

Tato varianta nepřináší žádné přínosy. Zachovává současný nevyhovující stav. 

Varianta 1 

Tato varianta přináší zásadní zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků 1. ročníku. Navrhovaná právní 
úprava bude mít příznivý dopad zejména pro žáky z rodin v obtížné sociální situaci. 

 

3.3 Finanční náklady 

a) Téma: podpora vzdělávání cizinců 

Varianta nulová 

Tato varianta bude znamenat rozdělení 52 mil. Kč vyčleněných v rozpočtu MŠMT doposud na rozvojový 
program do rezervy krajských úřadů. Bude však možné tyto finanční prostředky směřovat pouze do 
základních škol, neboť bez úpravy právních předpisů není žádná právní opora pro financování 
předškolního vzdělávání. 

Varianta 1 

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).  
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V povinném předškolním vzdělávání bude financování ve veřejných školách probíhat dle vykázané 
přímé pedagogické činnost až do výše PHmax. Celková odhadovaná roční finanční náročnost: 

 

Počet přímo 
podpořených 

škol 

Počet přímo 
podpořených 

skupin 

Počet přímo 
podpořených 

cizinců 

Náklady 
v Kč/rok 

Celkem 
MŠ 

Podíl přímo 
podpořených 
MŠ s cizinci 
z počtu MŠ 

s cizinci 

Podíl přímo 
podpořených 
MŠ s cizinci 
z celkového 
počtu MŠ 

2 004 2 285 4 164 48 808 485 4 844 100 % 41 % 

 

U soukromých a církevních škol bude financování probíhat od roku 2022 formou příplatku k normativu. 
Celková odhadovaná roční finanční náročnost: 
 

 Celkem 
dětí 

Celkem 
dětí 5+ 

Občan 
ČR 

Počet 
cizinců 

podíl dětí 
5+/celkem 

počet 
dětí 5+ 
cizinců 

Kč/dítě Celkem Kč/rok 

Soukromé 

školy 
12 859 3 763 11 982 877 0,3 257 11 721   3 012 297   

Církevní 

školy 
1 984 745 1 871 113 0,4 42 11 721      492 282   

        CELKEM Kč 3 504 579   

 

V základním vzdělávání bude financování probíhat přes rezervu krajského úřadu. Předpokládá se, že 
tato částka nebude meziročně zásadně narůstat (nárůst předpokládáme pouze s ohledem na průběžné 
navyšování platů pedagogických pracovníků). Meziročně sice dochází k nárůstu nově příchozích cizinců 
– to bude mít zpravidla vliv pouze na reálné počty žáků ve skupině, přičemž počet skupin se nebude 
významně zvyšovat. Předpokládáme, že zavedením systémové podpory pro cizince dojde k úspoře 
finančních prostředků vynakládaných na podpůrná opatření podle § 16 školského zákona.   

Pro propočet finanční náročnosti byla výchozí data o konkrétním počtu cizinců v každé konkrétní škole 
k 30. 9. 2019. Počítá se s nově příchozími cizinci – viz § 20 školského zákona. Údaj o počtu nově 
příchozích ale není statisticky sledovaný, proto byl použit průměrný počet žáků-cizinců v jednom 
ročníku. Z tohoto čísla vycházíme při propočtu počtu skupin. Propočet vychází z průměrného počtu 200 
hod. poskytnuté jazykové podpory. Není možné přesně odhadnout, jaký počet žáků z neurčených škol 
se bude účastnit prezenční výuky a distanční výuky.  

• pro žáky v určených školách 

Počet přímo 
podpořených 

škol 

Počet přímo 
podpořených 

skupin 

Počet přímo 
podpořených 

cizinců 

Náklady 
v Kč/rok 

Podíl přímo 
podpořených 
škol s cizinci 
z počtu škol 

s cizinci 
s nárokem na 

podporu 

Podíl přímo 
podpořených 

cizinců z počtu 
cizinců s 

nárokem na 
podporu 

296 327 1 683 50 017 623 Kč 12,94 % 39,85 % 
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• pro žáky v neurčených školách 

Počet nepřímo 
podpořených 

škol 

Počet dalších skupin (zejména 
distančních) při průměrném 

počtu žáků ve skupině 

Počet 
nepřímo 

podpořených 
cizinců 

Náklady na 
neurčené 

školy v Kč/rok 
 

Náklady 
celkem 

1 992 423 2 540 64 752 682 Kč  114 770 305 Kč 

• náklady na jazykovou přípravu ve školách, ve kterých v rámci ORP žádná škola nesplňuje 
kritérium 5 % cizinců 

Počet ORP, ve kterých 
žádná škola nesplňuje 

kritérium 5 % 
Počet skupin Odhad nákladů  

151 151 23,1 mil. Kč 

 
Financování vzdělávání cizinců v přechodovém období do roku 2022 

 1–8/2021  9-12/2021 2022 

Mateřské školy 

Zřizovatel kraj, obec, 

dobrovolný svazek obcí  
Dotační výzva MŠMT 

vykázaná PPČ do 

výše PHmax dle 

výsledků 

mimořádného sběru 

dat 

vykázaná PPČ do 

výše PHmax dle 

pravidelného 

výkazu ze září 2021 

Zřizovatel soukromý nebo 

církevní 
Dotační výzva MŠMT Dotační výzva MŠMT 

Příplatek k 

normativu 

Základní školy 

Zřizovatel kraj, obec, 

dobrovolný svazek obcí 

Rezerva KÚ v objemu 

dosavadního 

rozvojového programu 

Rezerva KÚ dle 

nového systému (v 

objemu 1/3) 

Rezerva KÚ dle 

nového systému 

v plné výši 

Zřizovatel soukromý nebo 

církevní 

Jazyková podpora 

v krajem určené škole 

Jazyková podpora 

v krajem určené 

škole 

Jazyková podpora 

v krajem určené 

škole 

 

Varianta 2 

Náklady pro předškolní vzdělávání zůstávají ve stejné výši jako u varianty 1.  

Pro základní vzdělávání činí odhadované náklady cca 355 mil. Kč ročně pro veřejné školy. Školy 
soukromé a církevní nemohou čerpat prostředky z rezervy krajského úřadu a musel by pro ně být 
vypočten příplatek k normativu. Výše uvedená částka tyto náklady nezahrnuje.  
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• pro žáky v určených školách 

Počet přímo 
podpořených 

škol 

Počet přímo 
podpořených 

skupin 

Počet přímo 
podpořených 

cizinců 

Náklady 
v Kč/rok 

Podíl přímo 
podpořených škol 

s cizinci z počtu 
škol s cizinci 

s nárokem na 
podporu 

Podíl přímo 
podpořených 

cizinců z počtu 
cizinců s 

nárokem na 
podporu 

2 288 2 319 4 223 354 712 132 100 % 100 % 

• pro žáky v neurčených školách 

Počet nepřímo 
podpořených 

škol 

Počet dalších skupin (zejména 
distančních) při průměrném 

počtu žáků ve skupině 

Počet 
nepřímo 

podpořených 
cizinců 

Náklady na 
neurčené 

školy v Kč/rok 
 

Náklady 
celkem 

0 0 0 0   354 712 132 Kč  

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

Varianta nulová 

Tato varianta znamená zachování stávajícího stavu bez nároků na státní rozpočet s popsanými 
negativními důsledky pro žáky. 

Varianta 1 

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. 

 

4. Návrh řešení  

a) Téma: podpora vzdělávání cizinců 

K dosažení cílů výše definovaných vedou varianty 1 a 2, přičemž varianta 2 je mnohem efektivnější, ale 
je spojena s obrovskými finančními náklady pro státní rozpočet.  

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

K dosažení cílů definovaných výše je řešením pouze varianta 1.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

a) Téma: podpora vzdělávání cizinců 

V rámci doporučené varianty bude upravena vyhláška č. 14/2005 Sb. a vyhláška č. 48/2005 Sb. 
Zavedení do praxe vyžaduje metodickou podporu MŠMT a Národního pedagogického institutu ČR 
směrem ke krajským úřadům, zřizovatelům škol a mateřským a základním školám. 

Vynucování budou zajišťovat na úrovni zřizovatelů a škol kontrolní mechanismy. 
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Odpovědnost za implementaci vybrané varianty ponese MŠMT (v rámci předškolního 
vzdělávání), krajské úřady, které jsou dle § 20 odst. 5 školského zákona odpovědné za zajištění 
bezplatné jazykové přípravy, a jednotlivé školy. 

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

V rámci doporučené varianty bude upravena vyhláška č. 48/2005 Sb., odpovědnost za implementaci 
vybrané varianty ponese MŠMT, které navýší v odpovídající výši objem prostředků poskytovaných 
na ostatní neinvestiční výdaje školám.  

Vynucování budou zajišťovat na úrovni zřizovatelů a škol kontrolní mechanismy. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace  

V rámci inspekční činnosti České školní inspekce budou průběžně hodnoceny podmínky, průběh 
a výsledky vzdělávání v oblasti jazykové podpory a bude rovněž vykonávána veřejnosprávní kontrola 
využívání prostředků státního rozpočtu. MŠMT bude sledovat čerpání rozpočtu vyčleněného pro tuto 
oblast ve spolupráci s krajskými úřady.   

 

7. Konzultace a zdroje dat:  

Navržené parametry byly konzultovány s dotčenými subjekty – Ministerstvem vnitra, samosprávami, 
školami a neziskovými organizacemi. Při zpracování vyhlášky vycházel předkladatel z vlastních 
statistických dat. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání, tel. 234 812 132. 
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