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Cíl

• popsat změny právních předpisů v souvislostech (typické problémy, 
výklady, stanoviska)

• z úhlu pohledu zaměstnavatele

• z úhlu pohledu školy



Úhel pohledu zaměstnavatele

• novela zákoníku práce

• novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti

• zákon o zpracování osobních údajů



Zrušení karenční doby
• zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

novela: účinnost od 1. 7. 2019

zákoník práce

zrušení 
karenční doby

zaměstnavatel poskytuje dočasně práce neschopnému 
zaměstnanci náhradu platu již od prvního pracovního dne 

(neodpracované hodiny)

zákon o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení 
z 25 % na 24,8 % vyměřovacího základu



Zrušení karenční doby
pracovní neschopnost vznikla do 30. 6.

pokračuje po 1. 7. pracovní neschopnost vznikla 1. 7.

27. 6. uznání dočasné pracovní 
neschopnosti

1. 7. zrušení karenční doby

4. 7. poslední den dočasné pracovní 
neschopnosti



uplatní se karenční doba

čtvrtek 27. 6. nepřísluší náhrada platu
pátek 27. 6. nepřísluší náhrada platu
pondělí 1. 7. nepřísluší náhrada platu

1. 7. uznání dočasné pracovní 
neschopnosti

1. 7. zrušení karenční doby

4. 7. poslední den dočasné pracovní 
neschopnosti



neuplatní se karenční doba

pondělí 1. 7. přísluší náhrada platu



Zrušení karenční doby
pracovní neschopnost 

se zpětnou platností

28. 6.

1. 7. vystaveno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti
se zpětnou platností k pátku 28. 6.

1. 7. zrušení karenční doby

4. 7. poslední den dočasné pracovní neschopnosti



uplatní se karenční doba
pátek 27. 6. nepřísluší náhrada platu
pondělí 1. 7. nepřísluší náhrada platu

úterý 2. 7. nepřísluší náhrada platu



eNeschopenky
• zákon č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon                        
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony

novela zákona 
o 

nemocenské
m pojištění

1. 1. 2020

systém elektronických 
neschopenek

proaktivní notifikace: 
zaměstnavatel může požádat 
ČSSZ o automatické zasílání 
oznámení o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti u 
jednotlivých zaměstnanců



Další souvislosti
pracovní neschopnost

prodloužení 
zkušební doby 

ze zákona

o dobu celodenních 
překážek v práci

„počítání“: pracovní dny

ochranná doba

ochranná doba 
pro případ 

výpovědi dané 
zaměstnavatelem

výjimky dle § 54 
zákoníku práce

zrušení 
pracovního 
poměru ve 

zkušební době

zaměstnavatel: 
zákaz zrušit 

pracovní poměr 
v době prvních 
14 dnů dočasné 

pracovní 
neschopnosti



Další souvislosti

1. 9.

začátek zkušební doby

pracovní neschopnost
od 16. 9. do 20. 9.
5 pracovních dnů 

30. 9.
konec zkušební doby

prodloužení pracovní doby od 1. 10. 
o 5 pracovních dnů

1. 3. 

začátek zkušební doby

pracovní neschopnost
28. 5. do 3. 6.

5 pracovních dnů 

31. 5.
konec zkušební doby

prodloužení pracovní doby od 4. 6. 
o 5 pracovních dnů



Další souvislosti

porušení „pracovní 
kázně“

intenzita: zvlášť hrubým 
způsobem

lze okamžitě zrušit 
pracovní poměr 

[§ 55 odst. 1 písm. b) 
zákoníku práce]

lze dát výpověď
[§ 52 písm. g) zákoníku 

práce]

pracovní 
neschopnost 
zaměstnance

„výjimka“ 
ze zákazu 
výpovědi

§ 54 písm. c) 
zákoníku 

práce

zaměstnanci 
lze
dát

výpověď 



Další souvislosti
1. 9. začátek zkušební doby

pátek 6. 9. 

zaměstnavatel: doručení zrušení 
pracovního poměru ve zkušební době 

ke dni 20. 9.

od 10. 9. do 20. 9. 

dočasná pracovní neschopnost

30. 9.

konec zkušební doby

• zaměstnavatel nepostupoval v 
rozporu se zákonem

• pracovní poměr skončí bez 
ohledu na existenci dočasné 
pracovní neschopnosti 20. 9.



Další souvislosti

pracovní neschopnost

doba, která se považuje za výkon práce

§ 348 odst. 1 písm. a) zákoníku práce

odměňování tzv. 
„přespočetných“ hodin

dovolená

krácení dovolené

přerušení dovolené



Další souvislosti
1. 
hodina

2. 
hodina

3. 
hodina

4. 
hodina

5. 
hodina

6. 
hodina

7. 
hodina

po 1
PN

2
PN

3
PN

4
PN

út 5
PN

6
PN

7
PN

8
PN

9
PN

st 10
PN

11
PN

12
PN

13
PN

14
PN

15
PN

čt 16
PN

17
PN

pá 18 19 20 21 22



Zákon č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů

GDPR

nemusí být 
provedeno do 
vnitrostátního 

práva

„automaticky“ 
závazné v plném 

rozsahu pro 
všechny osoby

určité otázky lze ve 
vnitrostátním právu 

upravit odlišně

zákon č. 110/2019 Sb.

plnění informační 
povinnosti

oznámení změny

výjimka z povinnosti posouzení 
vlivu zpracování osobních údajů 

přestupky a pokuty

odložení věci



Zákon č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů

§ 8

správce zpracovává osobní údaje

splnění povinnosti 
veřejný zájem

výkon veřejné moci

informační povinnost lze splnit 
zveřejněním způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

právní titul zpracování

souhlas plnění 
smlouvy

oprávněné 
zájmy 
správce

právní 
povinnost

veřejný 
zájem

výkon 
veřejné 
moci

 

právní názor: informační 
povinnost pomocí webových 
stránek

§ 8 zákona č. 110/2019 Sb.

informační povinnost: webové 
stránky



Zákon č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů

oprava
výmaz

omezení zpracování

jak poskytnout 
zpětnou vazbu?

§ 9

Je-li správce povinen oznámit příjemci provedenou opravu, 
omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, může tak učinit 

změnou osobních údajů v evidenci, pokud příjemci pravidelně 
zpřístupňuje její platný obsah.

provedena změna

změna je 
zaměstnanci 
přístupná v 

systému

změna není
zaměstnanci 
přístupná v 

systému

informování 
písemně

neprovedena 
změna

informování 
písemně



Zákon č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů

posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů

zpracování dle právního předpisu

ano

správce 
nemusí 

provádět 
posouzení 

vlivu

ne

zpracování je 
„rizikové“

posouzení vlivu

zpracování není 
„rizikové“

není nutné 
provádět 

posouzení vlivu

§ 10

Správce nemusí provádět 
posouzení vlivu 
zpracování na ochranu 
osobních údajů před jeho 
zahájením, pokud mu 
právní předpis stanoví 
povinnost takové 
zpracování osobních 
údajů provést.

„rizikové“ zpracování: 
např. vstup do budovy na 
základě otisků prstů



Zákon č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů
• pokuta právnickým osobám

• až 10 mil. Kč.

• málo pravděpodobné

• Úřad pro ochranu osobních 
údajů může věc odložit a nebude 
ani zahajovat řízení o přestupku, 
jestliže 

• škola pochybila při zpracování 
osobních údajů, 

• pochybení nemělo negativní 
dopady na subjekty údajů a

• škola nebo školské zařízení svoje 
pochybení již napravila. 



Poradna Úřadu pro ochranu osobních údajů

• Mohu žádat o 
přístup k 
informacím u svého 
bývalého 
zaměstnavatele, 
např. v evidenci 
docházky?

skončení pracovního poměru

zaměstnavatel dále zpracovává osobní údaje

právo na přístup k osobním údajům

Čl. 15 GDPR

poskytnutí kopie

ne: právo nahlížet do 
spisu nebo evidence



Výklad MŠMT zařazení do platové třídy

nejnáročnější práce

vykonává/řídí

katalogem prací je zařazena 

do platové třídy

zaměstnavatel/zřizovatel

zařadí zaměstnance do platové třídy

• Kdy zaměstnanec vykonává 
„nejnáročnější práci“?

• Koordinační, projektový a 
programový pracovník 



Výklad MŠMT zařazení do platové třídy

11. 2. platová třída

Komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a 
organizační správy organizace, případně správy dalších oborů činnosti organizace. 

Komplexními pracemi se rozumí práce 
zahrnující bezpodmínečně všechny části 

daného celku (systému) vymezeného 
příslušným ustanovením katalogu prací ve 

veřejných službách a správě. 

MŠMT: k nemovitému majetku tuto správu 
vykonává typicky zřizovatel

nesplnění podmínek: zřizovatel si ponechá majetkovou správu 
v určitém rozsahu, ředitel ji vykonává v omezeném rozsahu

Koordinací se rozumí práce 
spočívající v aktivním působení 

na složky daného celku 
vymezeného příslušným 

ustanovením katalogu prací ve 
veřejných službách a správě k 

dosažení jejich souladu. 



Výklad MŠMT zařazení do platové třídy
12. 2 platová třída

Koordinace finančního, personálního, technického, provozního a 
organizačního rozvoje, případně rozvoje dalších oborů činnosti organizace. 

Koordinací se rozumí práce spočívající v aktivním působení na složky daného celku 
vymezeného příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě k 

dosažení jejich souladu

MŠMT: zřizovatel ředitele/ředitelku pověří koordinací rozvoje současně všech těchto složek organizace

nesplnění podmínek: v praxi však takovýto všestranný rozvoj zpravidla zajišťuje přímo zřizovatel



Zařazení do platové třídy
nejnáročnější vykonávaná/řízená práce

potřebné vzdělání dle § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

zaměstnanec 
splňuje

zaměstnanec 
nesplňuje

jiný předpis stanoví nižší 
vzdělání

zaměstnavatel „nehledá“ 
zaměstnance s potřebným vzděláním

bez omezení časem

jiný předpis nestanoví nižší 
vzdělání

zaměstnavatel „hledá“ zaměstnance s 
potřebným vzděláním a „nenachází“

až 4 roky, následně bez omezení časem



Zařazení do platové třídy

• učitel 2. stupně základní školy

• Ing.

• není odborně kvalifikovaný

• podílí na se na tvorbě ŠVP

• zařazení do platové třídy

• na jak dlouho?



Zařazení do platového stupně
nejnáročnější vykonávaná/řízená práce

potřebné vzdělání dle § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

zaměstnanec splňuje

neodečítají se roky praxe

zaměstnanec nesplňuje

odečítají se roky praxe

11. a 12. platová třída
maturita – 5 let

VOŠ – 3 roky
Bc. – 2 roky



Zařazení do platové třídy

• učitel 2. stupně základní školy

• Ing.

• není odborně kvalifikovaný

• podílí na se na tvorbě ŠVP

• zařazení do platového stupně

odpočet let praxe?



Zařazení do platové třídy a platového stupně

• Učitel MŠ

• maturita, obchodní akademie

• není odborně kvalifikovaný

• vyžadovány práce odpovídající 8. platové 
třídě

• Na jak dlouho je 
zaměstnankyně do 
platové třídy zařazena?

• Jaký je odpočet let 
praxe?



Zařazení do platové třídy a platového stupně

• Učitel MŠ

• maturita, obchodní akademie

• není odborně kvalifikovaný

• vyžadovány práce odpovídající 8. platové 
třídě

• dokončeno Bc. Vzdělání

• získání odborné kvalifikace

• Jak se změní platové 
zařazení?



Úhel pohledu školy

• Nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

• Vyhláška č. 310/2018 Sb.

• Vyhláška č. 161/2018 Sb.

• Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

• Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb.

• Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb.

• Novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

• Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb.



Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

• účinnost od 1. 1. 2019

• použití od 1. 1. 2020

• redukce jednotek výkonu, které jsou nově financovány podle PHmax

• školy: normativy zůstávají u financování kurzů k získání základního vzdělání

• školská zařízení zůstávají normativy (u ŠD jen k financování nepedagogické 
práce a ostatní neinvestiční výdaje)

• příloha: minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských 
služeb poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo 
svazkem obcí



vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných 
počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

• účinnost od 1. 9. 2018

• MŠ, ZŠ, ŠD zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí

• Co se předává?

30. 9. minulého 
školního roku

zápis ke vzdělávání
změny zápisu ve školském rejstříku
jiné očekávané změny v následujícím školním roce

následující školní rok



předává se

• předpokládané změny v počtu hodin přímé 
pedagogické činnosti pedagogických 
pracovníků zajišťujících vzdělávání podle RVP

• členění podle skupin profesí



vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných 
počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

• Kdy se předává?

MŠMT škola

vzor formuláře
zveřejní nejpozději do 28. února daného 
kalendářního roku na svých internetových 
stránkách

formulář bude zveřejněn až v únoru 2020
P1d-01

předává údaje v období 
od 31. května 
nejpozději do 10. června 
daného kalendářního roku 



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
nařízení vlády č. 195/2019 Sb.

Asistent pedagoga

podpůrné opatření

školy, třídy „běžného“ proudu

do 31. 8. 2021

20 – 40 hodin PPČ

od 1. 9. 2021

32 – 36 hodin  PPČ

součást personálního standardu

školy, třídy zřizované podle § 16 odst. 9 
školského zákona

36 hodin PPČ

od 1. 9. 2019



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
nařízení vlády č. 195/2019 Sb.
Rozsah přímé pedagogické činnosti

• nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

NFN

• vyhláška č. 27/2016 Sb.

• Příloha 1
• IV. 5. 1 A asistent pedagoga podle §

5 odst. 3 sdílený
• Rozsah podpory týden: 36 hodin 

PPČ (normovaná finanční 
náročnost k tomu počítá s 4 
hodinami práce související s PPČ)

• Konkrétní rozsah práce související s 
PPČ školské poradenské zařízení 
neurčuje.



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
nařízení vlády č. 195/2019 Sb.

od 1. 9. 2021

doporučeno 36 hodin 
PPČ

ve škole je při úvazku 
1,0 stanoven týdenní 
rozsah PPČ 32 hodin

AP bude vykonávat 
činnost v rozsahu 36 

hodin PPČ
odměňování?



Novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

• nový § 5a: Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě žáků 
se závažnými vadami řeči

• nový § 5b a příloha č. 2: Maximální počet hodin výuky s asistentem 
pedagoga financovaný v některých případech ze státního rozpočtu 



Novely vyhlášek
novela vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání

s účinností od 1. 9. 2018

§ 1 MŠ s internátním provozem

s účinností od 1. 9. 2018
použití od 1. 1. 2020

§ 1d a přílohy č. 1: PHmax

s účinností od 1. 9. 2018 

§ 2 počty dětí ve třídě

novela vyhlášky
č. 14/2005 Sb., 

o základním vzdělávání

s účinností od 1. 9. 2020 

2 odst. 4: třída pro děti od 2 do 3 let

!! zrušeno s účinností od 1. 9. 2020

s účinností od 1. 9. 2020

§ 2 odst. 6: snížení počtu dětí ve 
třídě za každé dítě mladší 3 let 



Novely vyhlášek
novela vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání

s účinností od 1. 9. 2019, použití od 1. 1. 2020

§ 1d odst. 8

zvýšení PHmax pro pracoviště za každou třídu dle § 16 odst. 9 
školského zákona 

s účinností od 1. 9. 2019, použití od 1. 1. 2020

§ 1d odst. 10

maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované 
vedle učitele asistentem pedagoga ve třídě dle 16 odst. 9 školského zákona



Novely vyhlášek
novela vyhlášky 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

s účinností od 1. 9. 2018, 
použití od 1. 1. 2020

§ 4 počty žáků ve třídě
!! přechodné ustanovení ve vyhlášce 

č. 140/2018 Sb.: použití od doby zahájení 
reformy financování regionálního školství

s účinností od 1. 9. 2018
použití od 1. 1. 2020

§ 7a: PHmax přípravné třídy základní školy
§ 7b: PHmax třídy přípravného stupně základní 

školy speciální

novela vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

s účinností od 1. 9. 2019

použití od 1. 1. 2020

§ 7c: maximální počet hodin výuky 
s asistentem pedagoga ve třídě 

přípravného stupně základní školy 
speciální financovaný ze státního 

rozpočtu   



Novely vyhlášek

novela vyhlášky 
č. 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání

s účinností od 1. 9. 2019

použití od 1. 1. 2020

§ 10 odst. 12

maximální týdenní počet hodin přímé 
pedagogické činnosti zabezpečované 

vedle vychovatele asistentem pedagoga 
financovaný ze státního rozpočtu v 

oddělení tvořeném pouze účastníky 
podle § 16 odst. 9 školského zákona

novela vyhlášky
č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných

s účinností od 1. 1. 2020

podpůrná opatření, která nelze 
poskytovat ve třídě, škole dle    
§ 16 odst. 9 školského zákona 



Plán hlavních úkolů ČŠI 
na školní rok 2019/2020
• identifikace a hodnocení společných znaků úspěšných základních škol ve 

znevýhodněných lokalitách

• identifikace a hodnocení společných znaků vzdělávání v úspěšných 
základních školách

• hodnocení podpory rozvoje čtenářské, matematické a sociální gramotnosti  
v základních a středních školách

• hodnocení  forem,  rozsahu,  kvality  a  výsledků  vzdělávání  v tématech  
souvisejících s environmentální výchovou v základních školách a víceletých 
gymnáziích

• hodnocení a kontrola zápisů k plnění povinné školní docházky

• podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura



Ombudsmanka tiskové zprávy
tisková zpráva ze dne 12. 7. 2019 

Alternativní stravování dětí závisí na možnostech školky

děti např. s celiakií nelze diskriminovat z důvodu zdravotního postižení 

opatření

(např. MŠ vaří dietní stravu, dováží dietní stravu, umožňuje ohřívání jídla) 

přiměřené 
zatížení

opatření se realizuje

nepřiměřené 
zatížení

opatření se nerealizuje



Ombudsmanka tiskové zprávy

• tisková zpráva ze dne 1. 8. 2019 Na výdaje na školáka lze žádat úřad 
práce o jednorázovou dávku 

• možnost využít jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci na 
pořízení pomůcek do školy, zájmové kroužky, školu v přírodě nebo 
školní obědy



MŠMT

• MŠMT aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární 
prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č.j.: 21291/2010-28)

• příloha č. 1 Návykové látky

• příloha č. 4 Alkohol

• příloha č. 13 Tabák

• metodické doporučení Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s 
PAS v rámci vzdělávacího procesu obsahující komplexní informace o 
poruchách autistického spektra a vzdělávání žáků s PAS



MŠMT
Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v 
mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů

individuální vzdělávání

i v případě 
odkladu povinné 
školní docházky

oznámení o 
individuálním 

vzdělávání dítěte 
na dobu kratší 
3 měsíců může 

zákonný zástupce 
dítěte učinit 
opakovaně

MŠ individuálně 
vzdělávané dítě 
průběžně nijak 
nesleduje ani 

nevede, pouze 
jedenkrát ověří 

úroveň osvojování 
očekávaných výstupů 

v jednotlivých 
oblastech

pozorování dítěte 
při zadané činnosti, 

které je využito 
kromě rozhovoru, 

nepřesáhne 
20 minut 

příklady otázek v 
jednotlivých 
vzdělávacích 

oblastech



Stanovisko MPSV a MŠMT
ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání

zákonný zástupce nepřihlásí 
dítě k povinnému 

předškolnímu vzdělávání

ředitel spádové MŠ: oznámení 
o podezření ze spáchání 

přestupku obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností, 

v jehož správním obvodu se 
nachází sídlo spádové MŠ

zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému 
předškolnímu vzdělávání

ředitel spádové MŠ: dozví se v souvislosti s nesplněním 
povinnosti přihlásit dítě k povinnému předškolnímu 
vzdělávání o dalších skutečnostech, které nasvědčují 
závažnému porušování nebo zanedbávání povinností 

zákonného zástupce při péči o dítě nebo jeho výchově 

oznámí OSPOD (věcně příslušnému odboru nebo 
oddělení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

v jehož obvodu je dítě hlášeno k trvalému pobytu)



Školní družina

• Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka (účastníka) ze školní 
družiny



Shrnutí

zaměstnavatel

eNeschopenky

karenční doba, 
GDPR souvislosti

změna zařazení 
do platové třídy

škola

reforma financování 

rozsah PPČ asistenta pedagoga

minimální průměrný počet žáků ve třídě

„role“ dítěte od 2 do 3 let 

P1d-01

krajské normativy: minimální personální zabezpečení 



Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů!

www.monikapuskinova.cz

puskinova@monikapuskinova.cz

http://www.monikapuskinova.cz/
mailto:puskinova@monikapuskinova.cz

