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Změna RVP  změna ŠVP 
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Změna RVP  změna ŠVP
RVP

základní vzdělávání

opatření ministra leden 2021

účinnost 1. 9. 2021

vzdělávací obsah Informatika

redukce jiného vzdělávacího obsahu

zahájení vzdělávání nejpozději

od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně,

od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně
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Změna RVP  změna ŠVP

základní vzdělávání

vlastní 
zpracování

projednání v pedagogické radě

§ 164 odst. 2 školského zákona

k návrhu se vyjadřuje školská rada

§ 168 odst. 1 písm. a) školského zákona

zveřejnění na přístupném místě ve škole

§ 5 odst. 3 školského zákona

odměňování
plánování

vzdělávání
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Změna RVP  změna ŠVP

základní vzdělávání

vlastní 
zpracování

odměňování

neveřejná škola

benefit 

dle vnitřního mzdového předpisu, kolektivní smlouvy

veřejná škola

specializační příplatek koordinátora ŠVP (§ 133 zákoníku práce) 

osobní příplatek

odměna

plánování

vzdělávání
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Změna RVP  změna ŠVP

základní vzdělávání

vlastní 
zpracování

odměňování
plánování 

vzdělávání

plán DVPP

střednědobý, 
roční plán

povinný pouze pro 
veřejné školy

cíl plánu
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Změna RVP  změna ŠVP

základní vzdělávání

vlastní 
zpracování

odměňování
plánování

vzdělávání

plán DVPP

střednědobý, 
roční plán

Kritéria ČŠI

Stanovují vize a cíle,
identifikují podmínky potřebné pro jejich dosažení, priority a 

kroky, které vedení a pedagogové
plánují učinit pro dosažení vytyčených cílů v souladu se 

zásadami vzdělávání a s přípravou
žáků na budoucnost.
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https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-2020-2021


Změna RVP  změna ŠVP

• Načasování

• Obsah změny závisí na současném obsahu ŠVP
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Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti  
asistenta pedagoga
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Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

nařízení vlády 
č. 75/2005 Sb.

novela

nabytí účinnosti 
od 1. 9. 2019

novela

nabytí účinnosti
od 1. 2. 2021

pouze veřejné školy

Příloha

14.4 Asistent pedagoga
14.5 Asistent pedagoga vykonávající činnost jako podpůrné opatření

pedagogická intervence

zvýšení týdenního rozsahu PPČ
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Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

nařízení vlády 

č. 195/2019

účinnost 

od 1. 9. 2019

přechodné 
ustanovení

Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost 
vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 

školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 
školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

do 31. 8. 2021

asistent pedagoga 

20 – 40 hodin

od 1. 9. 2021

Asistent pedagoga vykonávající činnost jako podpůrné opatření

32 – 36 hodin
12



Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Školské poradenské zařízení

doporučí počet hodin přímé 
pedagogické činnosti

Ředitel školy

§ 23 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících

Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti 
stanoví ředitel školy pedagogickému pracovníkovi 

na období školního vyučování nebo na pololetí 
školního vyučování.

ředitel je současně statutární 
orgán zaměstnavatele

uzavírá pracovní smlouvu

ředitel není současně statutární 
orgán zaměstnavatele

pracovní smlouvu uzavírá 
jiná osoba
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Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Škola A
• Ředitel stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické 

činnosti (při pracovní době 40 hodin) 

32 hodin

• Kolik hodin nepřímé činnosti připadá na 1 hodinu 
přímé pedagogické činnosti?

• PPP doporučí 9 hodin přímé pedagogické činnosti

• Jaká bude celková týdenní pracovní doba?

Škola B
• Ředitel stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické 

činnosti (při pracovní době 40 hodin) 

36 hodin

• Kolik hodin nepřímé pedagogické činnosti připadá 
na 1 hodinu přímé pedagogické činnosti?

• PPP doporučí 9 hodin přímé pedagogické činnosti

• Jaká bude celková týdenní pracovní doba? 
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Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Školské poradenské zařízení doporučí rozsah 
potřeby přímé pedagogické činnosti. 

Jestliže potřeba neodpovídá přesně 
možnostem rozsahu podpory týdně podle 
této přílohy, doporučí školské poradenské 
zařízení tu z možností rozsahu podpory 
týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší.

Konkrétní rozsah práce související s přímou 
pedagogickou činností školské poradenské 
zařízení neurčuje.

.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ Normovaná roční 
finanční náročnost

5. 
Personální 
podpora

III.5.1A
Asistent 
pedagoga 
podle 
§ 5 odst. 3

Rozsah podpory 
týdně:
a) 9 hodin PPČ
b) 14 hodin PPČ
c) 18 hodin PPČ
d) 23 hodin PPČ
e) 27 hodin PPČ

a): P2 x 0,25
b): P2 x 0,3889
c): P2 x 0,5
d): P2 x 0,6389
e): P2 x 0,75
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Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

• metodika MŠMT Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé 
pedagogické činnosti, verze 2, s. 7 a 8.

Pravomoc ředitele určit rozsah této činnosti podle výše uvedených předpisů 
tím ale není dotčena, poměr 1:9 uvedený ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve 
znění pozdějších předpisů, vyjadřuje, v jakém poměru je financována PPČ a 
práce související s PPČ pro asistenta pedagoga ze státního rozpočtu.
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https://www.msmt.cz/vzdelavani/pracovni-doba-pedagogickych-pracovniku-a-rozsah-prime


Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

veřejná škola

interní předpis, jiný dokument 
stanovující týdenní rozsah PPČ 

asistenta pedagoga

32 – 36 hodin

neveřejná škola

interní předpis, jiný dokument 
stanovující týdenní rozsah PPČ 

asistenta pedagoga

1 – 39 hodin

je jasné, jaký údaj je obsažen v doporučení PPP, SPC

ředitel ví, jak určil týdenní rozsah PPČ
asistent pedagoga musí mít nepřímou PPČNa co se zaměřit ve školním roce 2021/2022?

17



Pedagogická intervence
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Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Veřejná i neveřejná ZŠ

§ 4a 

Pedagogická intervence 

(1) Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře 
vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba 
posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné 
domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu 
žáka. 

(2) Pedagogickou intervenci poskytuje základní škola, 
školní družina, školní klub nebo střední škola. 

(3) Pedagogická intervence se poskytuje jako 
podpůrné opatření prvního stupně. 

(4) Pedagogickou intervenci souběžně využívá více 
žáků, je-li to možné a vhodné.

§ 10 odst. 1

Poskytování podpůrných opatření prvního 

stupně škola průběžně vyhodnocuje.

Nejpozději po 3 měsících od zahájení 

poskytování podpůrných opatření škola 

vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k 

naplnění stanovených cílů. 

19

poskytování pedagogické intervence = 
odpovědnost veřejné i neveřejné školy

§ 7 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb.
Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který 
zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v 
odstavci 1, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní 
neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.



Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Veřejná škola

§ 2 odst. 6 nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

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. 

Věta první se nepoužije u pedagogického 
pracovníka se sjednanou kratší než 
stanovenou týdenní pracovní dobou a u 
pedagogického pracovníka, pro kterého je 
týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 
stanoven v rozpětí. 

20

komunikace s pedagogickými pracovníka
od kdy, v jaké formě poskytuje pedagogickou intervenci

rozlišení role školy (ředitele) 
a „automatického“ zvýšení 



vyhláška č. 27/2016 Sb.
nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

• Na co se zaměřit ve školním roce 2021/2022?

veřejná i neveřejná škola

poskytování pedagogické intervence

vyhodnocování

§ 7 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a 
vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program 

školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování

veřejná škola

V jaké personální dokumentaci zaměstnance je 
zaznamenáno zvýšení PPČ o 1 hodinu?

„nezaznamenání“ PI ve výkazu P1c-01
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Jazyková příprava dětí cizinců
účinnost novel od 1. 9. 2021
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Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb.

počet dětí, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání 
povinné, je alespoň 4 děti 

- v jednotlivém místě poskytování vzdělávání, 

- v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde 
zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí

zřízení skupiny/skupin pro jazykovou přípravu

23

obě podmínky splněny současně: 
cizinec + povinnost předškolního vzdělávání

veřejná, soukromá, církevní škola



Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb.

jednotlivé místo poskytování vzdělávání

4 a více dětí cizinců s povinností 
předškolního vzdělávání

zřízení skupiny pro 
jazykovou přípravu

jazyková příprava 1 
hodina týdně

bezplatně

1 až 3 cizinci s povinností 
předškolního vzdělávání

nezřizuje se skupina 
pro jazykovou přípravu

jazyková příprava v rámci 
běžného vzdělávání

24

4 až 8 dětí

Kurikulum ČDJ pro 
předškolní vzdělávání

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

https://cizinci.npi.cz/kurikulum-cdj-pro-zakladni-vzdelavani-zverejneno/


Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb.

novela

organizace vzdělávání ve 
skupinách pro jazykovou přípravu

alespoň 4 děti 

s povinností 
předškolního 
vzdělávání v

jednotlivém místě 
poskytování 
vzdělávání

bezplatná 1 hodina týdně nejvýše 8 dětí

PHmax stanovený pro pracoviště 

za každou jazykovou skupinu se 
zvyšuje o 1 hodinu
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Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb.

skupina pro jazykovou přípravu

zařazení

cizinec s povinností předškolního vzdělávání
jiné dítě 

než cizinec s povinností předškolního vzdělávání

do počtu 8 dětí nad počet 8 dětí

26

není to na újmu 
jazykové přípravy



Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb.

jazyková příprava

pro dítě 

(zákonného zástupce)

bezplatná

financování ze státního rozpočtu

veřejná škola

PHmax stanovený pro pracoviště 
se za každou skupinu zvyšuje o 1 hodinu

soukromá, církevní škola

příplatek k normativu
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Jazyková příprava žáků cizinců
účinnost novel od 1. 9. 2021

28



Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb.

škola A

žák cizinec je přijat 
k základnímu vzdělávání

žák plní povinnou školní docházku na 
území ČR nejvýše 12 měsíců 

(24 měsíců ve školním roce 2021/2022)

škola B
probíhá 
jazyková 
příprava

určená škola



Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb.

škola A

žák cizinec je přijat 
k základnímu vzdělávání

žák plní povinnou školní docházku na 
území ČR nejvýše 12 měsíců 

(24 měsíců ve školním roce 2021/2022)

škola B
probíhá 
jazyková 
příprava

žádost zákonného zástupce žáka
poskytování jazykové přípravy

prezenčně - distančně

do 30 dnů 
zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu

důvod nezařazení – prostorové podmínky školy



Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Škola A

přijetí k základnímu vzdělávání

1 týden

informace pro zákonného zástupce žáka cizince

- možnost podat žádost

- organizace jazykové přípravy

Zákonný zástupce žáka cizince

• možnost (nikoli povinnost) požádat o 
poskytování jazykové přípravy



Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb.

určená škola

zřizuje jazykovou 
skupinu/jazykové skupiny

ověření znalostí žáka

10 měsíců výuky

100 až 200 hodin

žák je z vyučování ve škole 
A „automaticky“ uvolněn

32



Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb.

• informace pro zákonného zástupce žáka cizince

✓možnost podat žádost

✓organizace jazykové přípravy

• personální plánování určené školy

33



Nákup 
základních školních potřeb

účinnost novely 1. 9. 2021

34



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

• Žákům prvních ročníků základního vzdělávání a dětem zařazeným do 
přípravných tříd základních škol se bezplatně poskytují základní školní 
potřeby v hodnotě 500 Kč na žáka za jeden školní rok. 

35

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 

nejedná se o učebnice a 
pracovní sešity

zůstávají žákovi, nevracejí se



Obory vzdělání L0+H
účinnost novel od 1. 9. 2021
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Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Skupina Obor vzdělání s 
maturitní zkouškou 
kategorie 
dosaženého vzdělání 
L0

Nejvyšší počet 
žáků na učitele 
OV v 1. roč.

Nejvyšší počet 
žáků na učitele 
OV v 2. a 3. roč.

Zdravotní 
omezení

Doplňující obor 
vzdělání s 
výučním listem 
kategorie 
dosaženého 
vzdělání H

65 65-41-L/01
Gastronomie

17 12 4, 9a, 19, 26 65-51-H/01
Kuchař-číšník

nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v 
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

37



Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

obor vzdělání

maturitní zkouška + výuční list

činnost střední školy

vyhláška č. 13/2005 Sb.

započítání žáka jen jednou (obor s maturitní zkouškou)

pokračování ve vzdělávání i v případě nevykonání závěrečné zkoušky

ŠVP

přihláška

§ 1 odst. 6 vyhlášky č. 353/2016 Sb.

uvede se obor vzdělání s maturitní 
zkouškou i doplňující obor vzdělání 

s výučním listem

účinnost od 1. 9. 2021
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Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Na co se zaměřit ve školním roce 2021/2022?

• Výchovný poradce: informování o „kombinovaných“ oborech vzdělání

39



Školní stravování
účinnost novely 1. 9. 2021

40



Novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

změny

výdejna lesní 
mateřské školy

finanční limity pro 
nákup potravin

41

veřejná i neveřejná výdejna
zvýšení dolního i horního limitu

7leté děti MŠ: limit na nápoje

zvýšení úplaty za 
školní stravování



Novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Strávníci 7–10 let
Finanční limity

do 31. 8. 2021

Kč/den/strávník

Finanční limity

od 1. 9. 2021

Kč/den/strávník

Navýšení 

dolní hranice 
finančních limitů

Kč/den/strávník

Navýšení 

horní hranice 
finančních limitů

Kč/den/strávník

snídaně 9,00 až 15,00 11,00 až   18,00 2 3

přesnídávka 7,00 až 12,00 9,00 až   15,00 2 3

oběd 16,00 až 32,00 20,00 až   39,00 4 7

svačina 6,00 až 10,00 8,00 až   12,00 2 2

večeře 14,00 až 25,00 17,00 až   30,00 3 5

Celkem (celodenní) 52,00 až 94,00 65,00 až 114,00 13 20

na nápoje (děti MŠ) --- 4,00 až     6,00 4 6

42

finanční limit celkem je vyšší o částku za nápoje



Novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

úplata za školní stravování

finanční normativ
vnitřní řád školní 
jídelny/výdejny

případná  změna
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Přerušení, omezení provozu 
mateřské školy
účinnost novel 23. 10. 2020
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novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

přerušení, omezení provozu

ředitel

§ 164 odst. 1 písm. a) školského zákona

ředitel školy rozhoduje ve všech záležitostech 
týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak

např. porucha kotle

MŠ

§ 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

červenec, srpen

jiný měsíc

jiný subjekt

např. krizový zákon, 
zákon o ochraně 
veřejného zdraví

např. 

kraj, Ministerstvo 
zdravotnictví

KHS

např. povodeň, 
epidemie

45

projednání se 
zřizovatelem



novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

veřejná MŠ

doba přerušení omezení, přerušení provozu

5 vyučovacích dnů a méně 

v kalendářním měsíci

bez snížení úplaty

více než 5 vyučovacích dnů 

v kalendářním měsíci

povinné snížení úplaty úměrně přerušení, 
omezení provozu

omezení, přerušení provozu 
ředitele, i jiným subjektem

46



novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

po út st čt pá so ne

20. 12. 21. 12. 22. 12. 23. 12. 24. 12.
svátek

25. 12.
svátek

26. 12.
svátek

27. 12. 28. 12. 29. 12. 30. 12. 31. 12. 1. 1.
svátek

2. 1.

vánoční prázdniny

začínají 23. 12. 2021
končí 2. 1. 2022
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novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

po út st čt pá so ne

20. 12. 21. 12. 22. 12. 23. 12.
1

24. 12.
svátek

25. 12.
svátek

26. 12.
svátek

27. 12.
2

28. 12.
3

29. 12.
4

30. 12.
5

31. 12. 
6

1. 1.
svátek

2. 1.

vánoční prázdniny

začínají 23. 12. 2021
končí 2. 1. 2022
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novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

omezení, přerušení provozu

ředitel stanoví výši úplaty

vztahuje se ke skupině 
adresátů (skupině dětí)

nejedná se o 
rozhodování ve správním 

řízení

zákonný zástupce 
nepodává žádost

prominutí úplaty

osvobození od úplaty

§ 123 odst. 4 školského zákona

O snížení nebo prominutí úplaty, 
zejména v případech uvedených v  

§ 27 odst. 5 a v případě dětí, žáků a 
studentů uvedených v § 16 odst. 9, 

rozhoduje ředitel školy nebo 
školského zařízení. 

§ 6 odst. 6 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb.

např. opakující se dávka 
pomoci v hmotné nouzi

povinné osvobození

zákonný zástupce podává 
žádost a doloží ji

snížení úplaty

§ 123 odst. 4 školského zákona

O snížení nebo prominutí úplaty, 
zejména v případech uvedených v § 27 

odst. 5 a v případě dětí, žáků a 
studentů uvedených v § 16 odst. 9, 

rozhoduje ředitel školy nebo školského 
zařízení. 

zákonný zástupce podává žádost
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novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

omezení, přerušení provozu

ředitel stanoví výši úplaty

vztahuje se ke skupině 
adresátů (skupině dětí)

nejedná se o 
rozhodování, 

rozhodování ve správním 
řízení

zákonný zástupce 
nepodává žádost

prominutí úplaty

osvobození od úplaty

§ 123 odst. 4 školského zákona

O snížení nebo prominutí úplaty, 
zejména v případech uvedených v  

§ 27 odst. 5 a v případě dětí, žáků a 
studentů uvedených v § 16 odst. 9, 

rozhoduje ředitel školy nebo 
školského zařízení. 

§ 6 odst. 6 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb.

např. opakující se dávka 
pomoci v hmotné nouzi

povinné osvobození

zákonný zástupce podává 
žádost a doloží ji

snížení úplaty

§ 123 odst. 4 školského zákona

O snížení nebo prominutí úplaty, 
zejména v případech uvedených v § 27 

odst. 5 a v případě dětí, žáků a 
studentů uvedených v § 16 odst. 9, 

rozhoduje ředitel školy nebo školského 
zařízení. 

zákonný zástupce podává žádost

vyhovění žádosti: bez správního řízení
zamítnutí žádosti: správní řízení

50



novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

• Zrušeno ke dni 1. 3. 2006

• Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden 
den příslušného kalendářního měsíce, a zákonnému zástupci dítěte, kterému 
je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše pěti 
kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského 
příspěvku rodičem dítěte, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc 
poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky. 

žádost:  postup dle § 123 
odst. 4 školského zákona

žádost však nelze omezit 
pouze na tento případ

bez žádosti: 
není právní důvod ke snížení
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novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

• Na co se zaměřit ve školním roce 2021/2022?

✓možnost omezení, přerušení provozu subjektem odlišným od ředitele

✓veřejná MŠ: povinné stanovení nižší úplaty úměrně době omezení, přerušení 
provozu jakýmkoli subjektem

✓veřejná MŠ: odlišení stanovení nižší úplaty a reakce na žádost o prominutí, 
osvobození od úplaty
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Očekávaná novela nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb.
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Očekávaná novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

V A R I A N T A  I 

Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka za výkon prací třídního učitele činí měsíčně ve skupině 

a) I. 1 500 až 2 500 Kč, 

b) II. 2 500 až 3 500 Kč.

• V A R I A N T A  I I

Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka za výkon prací třídního učitele činí měsíčně ve skupině 

• a) I. 1 500 až 2 500 Kč, 

• b) II. 2 000 až 3 000 Kč.
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aktualizace vnitřního platového předpisu



Očekávaná novela zákona 
o pedagogických pracovnících
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících
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https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=503


Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

obsah novely

odborná 
kvalifikace

pracovní poměr 
na dobu určitou

platový tarif
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

obsah novely

odborná 
kvalifikace

MŠ ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň

SŠ

pracovní poměr 
na dobu určitou

platový tarif

VŠ vzdělání
studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na

přípravu učitelů mateřské školy, nebo 
na přípravu učitelů prvního stupně ZŠ 
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

další změny v získání odborné kvalifikace

vychovatel pedagog 
volného času speciální 

pedagog a školní 
speciální 
pedagog

psycholog a 
školní psycholog

asistent pedagog
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

Přechodná ustanovení

Získání odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčeno.

osoby, které získaly odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle 
dosavadního znění zákona o pedagogických pracovnících, zůstanou 
odborně kvalifikované i po nabytí účinnosti tohoto návrhu zákona
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

Přechodná ustanovení

Odborná kvalifikace získaná studiem, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se posuzuje podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona.

odborná kvalifikace pedagogického pracovníka, který zahájil studium, jímž získal odbornou 
kvalifikaci, přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu zákona, se bude posuzovat podle 

stavu účinného v době, kdy tento pedagogický pracovník toto studium zahájil
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

obsah novely

odborná kvalifikace
uvádějící učitel

adaptační období

pracovní poměr na 
dobu určitou platový tarif

Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou 
pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami nesmí 
přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky. 

návrh na zrušení
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Očekávaná novela zákona o pedagogických pracovnících

Zákoník práce Zákon o pedagogických pracovnících

Minimální doba trvání 
pracovního poměru na 
dobu určitou

---- 12 měsíců
výjimky dle § 23a odst. 4 
písm. a) a b)

Maximální doba trvání 
pracovního poměru na 
dobu určitou

3 roky
jiný postup: práce má zvláštní povahu
pravidla určena v interním předpisu nebo sjednána s 
odborovou organizací

postup podle zákoníku práce

Počet opakování 
(prodloužení)

nejvýše 2x
jiný postup: práce má zvláštní povahu
pravidla určena v interním předpisu nebo sjednána s 
odborovou organizací

nejvýše 2x
výjimky dle § 23a odst. 4 
písm. a) a b)

Celková doba trvání 
pracovního poměru

3 roky + 3 roky + 3 roky
jiný postup: práce má zvláštní povahu
pravidla určena v interním předpisu nebo sjednána s 
odborovou organizací

3 roky

„Pauza“ mezi pracovními 
poměry

od skončení předchozího pracovního poměru na dobu 
určitou uplynula doba 3 let

postup podle zákoníku práce
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Očekávaná novela zákona o pedagogických pracovnících

Zákoník práce Zákon o pedagogických pracovnících

Minimální doba trvání 
pracovního poměru na 
dobu určitou

---- 12 měsíců
výjimky dle § 23a odst. 4 
písm. a) a b)

Maximální doba trvání 
pracovního poměru na 
dobu určitou

3 roky
jiný postup: práce má zvláštní povahu
pravidla určena v interním předpisu nebo sjednána s 
odborovou organizací

postup podle zákoníku práce

Počet opakování 
(prodloužení)

nejvýše 2x
jiný postup: práce má zvláštní povahu
pravidla určena v interním předpisu nebo sjednána s 
odborovou organizací

nejvýše 2x
výjimky dle § 23a odst. 4 
písm. a) a b)

Celková doba trvání 
pracovního poměru

3 roky + 3 roky + 3 roky
jiný postup: práce má zvláštní povahu
pravidla určena v interním předpisu nebo sjednána s 
odborovou organizací

3 roky

„Pauza“ mezi pracovními 
poměry

od skončení předchozího pracovního poměru na dobu 
určitou uplynula doba 3 let

postup podle zákoníku práce
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

obsah novely

odborná 
kvalifikace

uvádějící učitel

adaptační období

pracovní poměr na 
dobu určitou platový tarif

vazba na průměrnou mzdu v národním hospodářství

(násobek průměrné mzdy)

platový koeficient

rok 2022

rok 2023 a 
následující

platová základna x platový koeficient
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

rok 2022

platový tarif = platová základna x platový koeficient
platový tarif = (1,08 x průměrná mzda v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok ) x platový koeficient
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

platový tarif = platová základna x platový koeficient
platový tarif = (1,08 x průměrná mzda v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok ) x platový koeficient
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

současná úprava

do 2 let, do 6 let, do 12 let, do 19 let, do 27 let, do 32 let, nad 32 let
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Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

• Prezentace MŠMT VÝKAZY PAM V ROCE 2021. WEBINÁŘ PRO 
PRACOVNÍKY SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ

• Pokud zákon vejde v platnost před 30. 9. 2021 a změna s účinností k 
1. 1. 2022:

• ve výkaze P1c-01 k 30. 9. 2021 se budou pedagogičtí pracovníci 
zařazovat dle délky praxe do tzv. fiktivních platových stupňů k datu 
1. 1. 2022 s označením S1, S2,… S7
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https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/prezentace-2021-ke-stazeni


Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

• Na co se zaměřit ve školním roce 2021/2022?
Nevydání novely Vydání novely

Odborná kvalifikace „nabídka“ pracovní místa, které je 
obsazeno odborně 
nekvalifikovaným pedagogickým 
pracovníkem
§ 22 odst. 7 

+
• zachování již získané kvalifikace
• dokončení zahájeného studia a 

získání kvalifikace
• využití rozšířených možností 

získání/uznání odborné 
kvalifikace

Pracovní poměr na 
dobu určitou

• kontrola uzavírání pracovních 
poměrů

• kontrola obsahu interního 
předpisu nebo dohody s 
odborovou organizací

• uzavírání pracovního poměru bez 
omezení celkovou dobou 3 let

• aktualizace interního předpisu, 
dohody s odborovou organizací

Platové stupně nařízení vlády č. 341/2017 Sb. P1c-01: fiktivní platové stupně
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Častá pochybení, problémová místa
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Častá pochybení, problémová místa
správní řízení

správní řízení

MŠ

individuálně 
vzdělávané dítě

kapacita školy

rozhodování

elektronické doručování např. 
informace o registračním čísle

výklad MŠMT: nezahrnuje se do „kapacity“ školy

žádost a rozhodnutí o přijetí
oznámení a „nerozhodování“ o individuálním vzdělávání 
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https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani


Častá pochybení, problémová místa
správní řízení

správní řízení

ZŠ

vztah 

rozhodování o přijetí k 
základnímu vzdělávání 

a rozhodnutí o odkladu 
povinné školní docházky 

elektronické doručování např. 
informace o registračním čísle

dvě žádosti

přihláška k základnímu vzdělávání + kompletní žádost o odklad PŠD
přihláška k základnímu vzdělávání + nekompletní žádost od odklad PŠD

povolení odkladu PŠD a „neskartování“ spisu o přijetí

výzva k odstranění vad žádosti

73

https://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklady-1-2005?highlightWords=rozhodov%C3%A1n%C3%AD+%C5%99editele+z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1koly


Častá pochybení, problémová místa
správní řízení

správní řízení

MŠ, ZŠ zaslání emailem

§ 19 odst. 4 správního řádu

Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání 
účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro 

doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu 
účastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k 

urychlení řízení; taková adresa může být sdělena i pro 
řízení, která mohou být u téhož správního orgánu 

zahájena v budoucnu. 

např. informace o registračním čísle, 
možnosti vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí

!! odlišnost při doručování rozhodnutí
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Častá pochybení, problémová místa
pracovněprávní vztahy

pracovněprávní vztahy

kratší pracovní doba podle 
platového výměru

§ 80 zákoníku práce

může být sjednána pouze mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem

pracovní doba

platový/mzdový výměr není 
sjednán se zaměstnancem

pracovní smlouva/jmenování 
 platový výměr
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Častá pochybení, problémová místa
pracovněprávní vztahy

pracovněprávní vztahy

kratší pracovní doba podle 
platového výměru

§ 80 zákoníku práce

může být sjednána pouze mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem

pracovní doba

Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2020

nesoulad mezi evidencí, kterou vede zaměstnavatel, a evidencí, 
kterou si vedou zaměstnanci sami

nedodržování přestávek v práci

neseznámení zaměstnanců s rozvrhem týdenní pracovní doby 
2 týdny předem, případně úplná absence seznámení zaměstnanců 
s rozvrhem týdenní pracovní doby nebo s jeho změnou
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http://www.suip.cz/_files/suip-81fe4ae011de0ad3a45b22c7ce249b8b/suip_rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2020.pdf


Častá pochybení, problémová místa

• Na co se zaměřit ve školním roce 2021/2022?

• příprava přijímacího řízení

✓žádost o doručování na emailovou adresu

• informace o individuálním vzdělávání dítěte

✓oznámení individuálního vzdělávání

• kontrola evidence pracovní doby (přímé i nepřímé pedagogické 
činnosti)
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Děkuji za pozornost 
a přeji hodně úspěchů!

www.monikapuskinova.cz

puskinova@monikapuskinova.cz
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