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Cíl

• Usnadnit činnost ředitele MŠ a ZŠ v průběhu školního roku 2022/2023

• Popsat novou právní úpravu zasahující do školního roku 2022/2023
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„Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání

zákon 

č. 67/2022 Sb.

zákon č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina pro školství)
novela s účinností od 30. 6. 2022

pozbytí platnosti uplynutím dne 31. 8. 2023
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„Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání

zákon č. 67/2022 Sb.

§ 2
přijímání k předškolnímu a základnímu vzdělávání

MŠ, ZŠ zřízená obcí, svazkem obcí (má školský obvod)

cizinec 
a) povinná školní docházka nebo povinnost předškolního vzdělávání

b) místo pobytu ve školském obvodu

nepřijetí cizince

mimo dobu zápisu podle školského zákona

informování zřizovatele bezodkladně

další zápis

1. 6. – 15. 7. 2022

již se nevyužije

po dobu platnosti a účinnosti 
zákona

zákon pozbývá platnosti dne 
uplynutím dne 31. 8. 2023



„Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání

§ 3

proces vzdělávání cizinců

možnost

po dobu nezbytně nutnou zčásti nebo zcela 
nahradit vzdělávací obsah ŠVP jiným vhodným 

vzdělávacím obsahem podle potřeb dítěte, žáka

po dobu platnosti a účinnosti zákona

zákon pozbývá platnosti dne uplynutím dne 
31. 8. 2023

Metodický materiál MŠMT



„Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání

žádost o změnu nejvyššího 
povoleného počtu dětí, žáků, 

strávníků, lůžek v rejstříku škol 
a školských zařízení

nevyžaduje se stanovisko KHS, 
stavebního úřadu

rozhodnutí o zvýšení 
nejvyššího povoleného počtu

škola vzdělává cizince
na školu se nevztahují hygienické 

požadavky na prostorové podmínky

po dobu platnosti zákona
do 31. 8. 2023



„Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání

§ 34a odst. 1 školského zákona

§ 36 odst. 2 školského zákona

§ 2b zákona č. 67/2022 Sb.

poskytnutí 
dočasné 
ochrany

do 
90 dnů

cizinec je 
povinen 
zahájit 

povinnou 
školní 

docházku 

cizinec je 
povinen 
zahájit 

povinné 
předškolní 
vzdělávání 

jiný cizinec, který 
je oprávněn 

pobývat na území 
ČR trvale nebo 

přechodně 

po dobu delší než 
90 dnů, a na 

účastníky řízení o 
udělení 

mezinárodní 
ochrany

na cizince se 
vztahuje povinné 

předškolní 
vzdělávání

na cizince se 
vztahuje 

povinnost 
předškolního 

vzdělávání

lhůta k zahájení povinné školní 
docházky, povinnosti 

předškolního vzdělávání

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství, s. 8:
Tuto povinnost zákonný zástupce splní podáním žádosti o přijetí ke vzdělávání v 

konkrétní škole. Skutečné zahájení docházky do školy tedy může nastat i později…



„Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání

dítě s povinností předškolního vzdělávání

žák plnící povinnou školní docházku

nepřetržitě nejméně 15 vyučovacích dnů 

odeslání písemné výzvy ředitele školy 
na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince 

15 dnů

zákonný zástupce nesdělí, že dítě/žák 
bude i nadále navštěvovat danou školu

přestává být dnem následujícím po uplynutí této 
lhůty dítětem vzdělávajícím se v mateřské škole 

nebo v přípravné třídě nebo žákem školy

zákonný zástupce sdělí, že dítě/žák 
bude i nadále navštěvovat danou školu

zůstává dítětem/žákem školy

neúčastní se vzdělávání
+

nedoloží důvody nepřítomnosti 
dle školního řádu

§ 2c
vyřazení ze školy

přímo ze zákona
nevydává se 
rozhodnutí



„Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání
neúčastní se vzdělávání
+

nedoloží důvody nepřítomnosti dle školního řádu

nepřetržitě
15 vyučovacích dnů

lhůta po odeslání výzvy doklad o odeslání
15 dnů

doložení důvodů nepřítomnosti 
≠ 
omluvení nepřítomnosti

ZŠ § 50 odst. 1 školského zákona: Zákonný zástupce žáka je 
povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti 
žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a 
omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád. 
MŠ § 34a odst. 4 školského zákona: Podmínky pro 
uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve 
vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je 
oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; 
zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti 
dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

sdělení, že dítě/žák 
bude i nadále navštěvovat danou školu
≠
doložení důvodů nepřítomnosti, omluvení

dítě/žák zůstává dítětem/žákem školy
neomluvená nepřítomnost



„Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání

jiné děti cizinci 
s povinností předškolního vzdělávání

neexistuje institut 
„vyřazení ze školy“

dítěti s povinností předškolního 
vzdělávání nelze ukončit předškolní 

vzdělávání

jiní žáci cizinci plnící povinnou školní docházku

§ 50 odst. 4 školského zákona

Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po 
dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží 

důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem a ani po následné 

písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední 
známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 

15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i 
nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem 

následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.



„Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání

situace ve škole

zřízení 

„heterogenních“ tříd je možné

zařazení cizince do „heterogenních“ tříd

zřízení heterogenních tříd není možné

zřízení tříd složených z cizinců

zařazení cizinců do tříd složených z cizinců

postupné zapojování cizinců do vzdělávání ve třídách nesložených z 
cizinců

zařazení cizince do třídy nesložené z cizinců, pokud je to možné

přednostní postup

z organizačních 
nebo personálních 

důvodů

zařazování do tříd, oddělení
§ 3a



Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání

třída, skupina, oddělení, 
ve kterých se vzdělávají 
výhradně cizinci nebo 
státní občané Ukrajiny

výchovu a vzdělávání lze 
zajistit pedagogickým 

pracovníkem 
nesplňujícím předpoklad 

prokázání znalosti 
českého jazyka

vzdělávání cizinců

výchovu a 
vzdělávání 
zajišťuje 

pedagogický 
pracovník 
splňující

předpoklad 
prokázání 
znalosti 

českého jazyka

zajišťuje výchovu a vzdělávání 
pedagogický pracovník 
nesplňující předpoklad 

prokázání znalosti českého 
jazyka

znalost ukrajinského 
jazyka na úrovni 

rodilého mluvčího

znalost českého jazyka v 
nezbytném rozsahu

ověří ředitel rozhovorem

výchova a vzdělávání 
samostatného cizince 
nebo státního občana 

Ukrajiny

výchovu a vzdělávání lze 
zajistit pedagogickým 

pracovníkem 
nesplňujícím předpoklad 

prokázání znalosti 
českého jazyka

vedle tohoto 
pedagogického 

pracovníka

§ 6 výjimka z požadavku znalosti českého jazyka



Ukrajinské děti“, „ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání

kontrola ukončení činností od 1. 9. 2023

spolupráce se zřizovatelem: do 31. 8. 2023: ZŠ, MŠ se školským 
obvodem: informování zřizovatele v případě nepřijetí dítěte, cizince s 
PŠD, povinností předškolního vzdělávání a s místem pobytu ve školském 
obvodu

organizace a vlastní vzdělávání do 31. 8. 2023: počet dětí/žáků+ změna 
vzdělávacího obsahu; sledování zahájení povinné školní docházky;  
vyřazení dětí/žáků ze školy, pedagogický pracovník bez prokázání 
znalosti českého jazyka atd.



Vzdělávání žáků cizinců v základní škole
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
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„Ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání
vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

žák, který má právo na zařazení do 
skupiny pro jazykovou přípravu v určené 

škole, od školního roku 2022/2023

očekávaná novela

určená škola

dokumentace o 
jazykové přípravě
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„Ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání
vyhláška č. 48/2005 Sb.

vyhláška č. 48/2005 Sb.

základní školy

školy zřízené obcí, 
svazkem obcí, krajem

určené školy

„běžné“, neurčené školy
poskytování jazykové 

přípravy žákům 
cizincům

zařazení do skupiny 
pro jazykovou 

přípravu

ředitel školy, ve které žák plní povinnou školní 
docházku, vyrozumí zákonného zástupce žáka 
do 1 týdne po přijetí žáka do školy o možnosti 

jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání
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„Ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání
vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

§ 11 odst. 1

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. 

Přechodné ustanovení novely

Ve školním roce 2021/2022 je doba podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejvýše 24 měsíců.

ředitel školy, ve které žák plní povinnou školní 
docházku, vyrozumí zákonného zástupce žáka 
do 1 týdne po přijetí žáka do školy o možnosti 

jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání
18



„Ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání
vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

§ 11 odst. 1

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. 
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od školního roku 2022/2023

ředitel školy, ve které žák plní povinnou školní 
docházku, vyrozumí zákonného zástupce žáka 
do 1 týdne po přijetí žáka do školy o možnosti 

jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání



„Ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání
vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

žák, který má právo na zařazení do 
skupiny pro jazykovou přípravu v určené 

škole, od školního roku 2022/2023

očekávaná novela

určená škola

dokumentace o 
jazykové přípravě

20

účinnost od 1. 9. 2022
ukončení platnosti 31. 8. 2023



„Ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání
vyhláška č. 48/2005 Sb.

vyhláška 
č. 48/2005 Sb.

Krajský úřad zařadí školu na její žádost 
na seznam určených škol od 1. září 
nebo od pozdějšího dne v průběhu 

školního roku tehdy, pokud je žákem 
školy alespoň 5 žáků podle § 11 odst. 1.

Absolvování Rozsah absolvované 
jazykové přípravy se zaznamenává do 

dokumentace školy, v níž žák plní 
povinnou školní docházku.

cíl: zajistit přiměřenou dostupnost jazykové přípravy

21

žák cizinec, který plní povinnou školní docházku ve 
škole na území České republiky nejvýše 12 měsíců 

před podáním žádosti



„Ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání
vyhláška č. 48/2005 Sb.

vyhláška 
č. 48/2005 Sb.

Krajský úřad zařadí školu na její žádost 
na seznam určených škol od 1. září 
nebo od pozdějšího dne v průběhu 

školního roku tehdy, pokud je žákem 
školy alespoň 5 žáků podle § 11 odst. 1.

Absolvování Rozsah absolvované 
jazykové přípravy se zaznamenává do 

dokumentace školy, v níž žák plní 
povinnou školní docházku.

Současná právní úprava

a) podíl žáků cizinců z celkového počtu žáků školy k 
31. březnu bezprostředně předcházejícího školního roku 
alespoň 5 %  škola je od 1. září zařazena na seznam 
určených škol tehdy

b) škola nesplňuje podmínky stanovené vyhláškou  na 
žádost školy může ve výjimečných případech krajský úřad 
ve spolupráci se zřizovatelem a se souhlasem 
ministerstva školu zařadit na seznam určených škol
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účinnost od 1. 9. 2022
ukončení platnosti 31. 8. 2023



„Ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání
vyhláška č. 48/2005 Sb.

vyhláška 
č. 48/2005 Sb.

Krajský úřad zařadí školu na její žádost 
na seznam určených škol od 1. září 
nebo od pozdějšího dne v průběhu 

školního roku tehdy, pokud je žákem 
školy alespoň 5 žáků podle § 11 odst. 1.

Absolvování Rozsah absolvované 
jazykové přípravy se zaznamenává do 

dokumentace školy, v níž žák plní 
povinnou školní docházku.

23

počet hodin jazykové přípravy, 
které žák absolvoval

účinnost od 1. 9. 2022
ukončení platnosti 31. 8. 2023



„Ukrajinští žáci“: organizace školy a vzdělávání
vyhláška č. 48/2005 Sb.

Od 1. 9. 2022 nárok na zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu: žáka 
cizince, který plní povinnou školní docházku ve škole na území České 
republiky nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti

Očekávaná úprava ve školním roce 2022/2023: určená základní škola na 
žádost

Očekávaná úprava ve školním roce 2022/2023: zaznamenání rozsahu 
jazykové přípravy ve skupině pro jazykovou přípravu



Novela vyhlášky č. 15/2005 Sb.
výroční zpráva

školy veřejné i soukromé a církevní (nikoli mateřské)

účinnost od 1. 7. 2022
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Novela vyhlášky č. 15/2005 Sb.

vlastní 
hodnocení

MŠ, ZŠ, SŠ

§ 12 odst. 1 školského zákona

výroční 
zpráva

ZŠ, SŠ

§ 10 školského zákona

26

redukce povinného obsahu

nové povinné obsahové 
položky



Novela vyhlášky č. 15/2005 Sb.

• k) údaje o zapojení školy do mezinárodních programů,

• l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,

• m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,

• n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery

při plnění úkolů ve vzdělávání.
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Novela vyhlášky č. 15/2005 Sb.
Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro
dálkový přístup, údaje o školské radě,

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,

e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu,

f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně
vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,

g) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy,

h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků,

i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,

j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a

k) základní údaje o hospodaření školy.
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Novela vyhlášky č. 15/2005 Sb.

kvantitativní údaje kvalitativní pohled
stručné vyhodnocení 
naplňování cílů ŠVP 

29

záměrně obecnější formulace
různý obsah ŠVP

různý text uvedený ve výroční zprávě Důvodová zpráva (rozklikněte)

▪ jak se škole daří naplňovat to, co má jako cíl uvedeno v svém ŠVP
▪ dosahování klíčových kompetencí, závazných očekávaných výstupů apod.
▪ bez přílišných detailů 
▪ případné záměry změn na základě vyhodnocení

https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNCDTAXFBL


Novela vyhlášky č. 15/2005 Sb.

kvantitativní údaje kvalitativní pohled
stručné vyhodnocení 
naplňování cílů ŠVP 

30

záměrně obecnější formulace
různý obsah ŠVP

různý text uvedený ve výroční zprávě

Důvodová zpráva (rozklikněte)

▪ soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání
▪ soulad výuky s cíli vzdělávání 
▪ vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu 

stavu třídy 
▪ konkretizace cílů ve sledované výuce a návaznost probíraného 

učiva na předcházející témata
▪ respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků
▪ obory středního odborného a vyššího odborného vzdělávání 

také o spolupráci se sociálními partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání

https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNCDTAXFBL


Novela vyhlášky č. 15/2005 Sb.

získávání podkladů, které korespondují s obsahem výroční zprávy

obsah spojený se vzděláváním žáků: vazba na cíle ŠVP

odborný rozvoj nepedagogických pracovníků

31

výroční zpráva za školní rok 2021/2022



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

nejmenovaný pedagogický pracovník řídící některou ze škol

„konto odpočtů“

učitel koordinátor ICT

školy veřejné

účinnost od 1. 9. 2022

32



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Do 31. 8. 2022
• Pedagogickému pracovníkovi, který není 

jmenován do funkce zástupce ředitele školy, 
ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná 
právnická osoba vykonává, 

• může ředitel školy 

• snížit týdenní rozsah přímé pedagogické 
činnosti až do výše stanovené tímto nařízením 
pro zástupce ředitele školy, kterou řídí. 

Od 1. 9. 2022

• zrušeno bez náhrady

• ruší se vztah pedagogického pracovníka 
a snížení týdenního rozsahu PPČ

• pokud má dojít ke snížení týdenního rozsahu 
PPČ, je nutné využít „konto odpočtů“, případně 
jiný důvod dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 
(např. využití rozpětí)

33



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Základní škola a mateřská škola Kostelec, příspěvková 
organizace

Řídí ředitel školy 3. stupeň řízení

organizační útvar 
předškolního 

vzdělávání

řídí zástupce 
ředitele 1. stupeň 

řízení

organizační útvar 
základního 
vzdělávání

řídí zástupce 
ředitele 1. stupeň 

řízení

organizační útvar 
zájmového 
vzdělávání

řídí vedoucí 
vychovatel

• Určí se týdenní rozsah PPČ ředitele 
podle základní školy nebo podle 
mateřské školy?

• § 2 odst. 4: U právnické osoby, která vykonává 
činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah 
PPČ ředitele školy podle vykonávané činnosti školy, 
u které je v příloze č. 1 k tomuto nařízení 
stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. 

• MŠ 17 jednotek: 6 hodin

• ZŠ 17 jednotek: 7 hodin

34

4 třídy 9 tříd 4 oddělení



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Základní škola a mateřská škola Kostelec, příspěvková organizace

Řídí ředitel školy 3. stupeň řízení

organizační útvar 
předškolního 

vzdělávání

řídí zástupce 
ředitele 

1. stupeň řízení

organizační útvar 
základního 
vzdělávání

řídí zástupce 
ředitele 

1. stupeň řízení

organizační útvar 
zájmového 
vzdělávání

řídí vedoucí 
vychovatel

• Započítávají se oddělení školní družiny do 
jednotek, na základě kterých se vypočte 
„konto odpočtů“?

• Ano

35

4 třídy 9 tříd 4 oddělení



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Můžeme mít zástupce ředitele pro 
mateřskou školu s využitím „konta 
odpočtů“, když podle přílohy č. 2 
„začíná“ zástupce ředitele od 4 tříd?

36

Základní škola a mateřská škola Kostelec, příspěvková organizace

Řídí ředitel školy 3. stupeň řízení

organizační útvar 
předškolního 

vzdělávání

řídí zástupce 
ředitele 

1. stupeň řízení

organizační útvar 
základního 
vzdělávání

řídí zástupce 
ředitele 

1. stupeň řízení

organizační útvar 
zájmového 
vzdělávání

řídí vedoucí 
vychovatel

2 třídy 5 tříd 2 oddělení



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

1. Mateřská škola

Zástupce ředitele školy 4 až 6 o 11 hodin týdně

7 až 9 o 14 hodin týdně

10 až 12 o 17 hodin týdně

v každém dalším rozpětí o počtu 3 
jednotek

o další 3 hodiny týdně
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Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Můžeme mít zástupce ředitele pro mateřskou 
školu, když podle přílohy č. 2 „začíná“ zástupce 
ředitele od 4 tříd?

Ano.

Konto odpočtů se nevypočítává samostatně pro 
každou činnost organizace.

Vypočítává se pro celou organizaci (podle počtu 
jednotek celé organizace).

38

Základní škola a mateřská škola Kostelec, příspěvková organizace

Řídí ředitel školy 3. stupeň řízení

organizační útvar 
předškolního 

vzdělávání

řídí zástupce 
ředitele 

1. stupeň řízení

organizační útvar 
základního 
vzdělávání

řídí zástupce 
ředitele 

1. stupeň řízení

organizační útvar 
zájmového 
vzdělávání

řídí vedoucí 
vychovatel

2 třídy 5 tříd 2 oddělení



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Můžeme mít zástupce ředitele pro mateřskou 
školu, když podle přílohy č. 2 „začíná“ zástupce 
ředitele od 4 tříd?

Ne.

Konto odpočtů se nevypočítává samostatně pro 
každou činnost organizace.

Vypočítává se pro celou organizaci (podle počtu 
jednotek celé organizace).

V tomto případě však organizace vykonává 
pouze jednu činnost.

39

Mateřská škola Kostelec, příspěvková organizace

Řídí ředitel školy 3. stupeň řízení

organizační útvar předškolního vzdělávání

řídí zástupce ředitele 

1. stupeň řízení

2 třídy



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Jak „nainstalovat“ nového zástupce 
ředitele místo stávajícího „vedoucího 
učitele MŠ“?

Co uvádějí právní předpisy?

a) § 13 odst. 7 vyhlášky č. 13/2005 Sb., 
o středním vzdělávání a vzdělávání v 
konzervatoři – ředitel určí zástupce 
ředitele

b) § 33, § 40 zákoníku práce – pracovní 
poměr se zakládá, mění pracovní 
smlouvou, jmenováním

40

změna druhu práce

Je záměrem zaměstnavatele měnit druh práce?



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Jak „nainstalovat“ nového zástupce 
ředitele místo stávajícího „vedoucího 
učitele MŠ“?

Jak se chápe „zástupce ředitele“?

a) vedoucí zaměstnanec

b) „nevedoucí“ zaměstnanec

41

práva a povinnosti dle zákoníku práce
na stupni řízení (tj. minimálně na 1. stupni řízení)

příplatek za vedení
obvyklé chápání dle zákona o pedagogických 

pracovnících

§ 2 odst. 2 písm. j): vedoucí pedagogický pracovník

§ 124 odst. 4 zákoníku práce
podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat 

práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny
není na stupni řízení
příplatek za vedení



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

zástupce ředitele

vedoucí zaměstnanec

příspěvková organizace

řídí 

organizační útvar

jmenování

neřídí 

organizační útvar

změna 

pracovní smlouvy

jiná právní forma

nevedoucí zaměstnanec

změna

pracovní smlouva

42

má se změnit 
druh práce



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

zástupce ředitele využívající 
„konto odpočtů“

nevedoucí zaměstnanec zůstane 
nevedoucím zaměstnancem

oprávnění nevedoucího 
zaměstnance stanovena 
organizačním předpisem

43

nemá se změnit 
druh práce

příplatek za vedení 
dle § 124 odst. 4 zákoníku práce

Metodický materiál k postupu 
stanovení týdenního rozsahu přímé 

pedagogické činnosti zástupců 
ředitele školy a školského zařízení

(rozklikněte)
s. 2

Za účelem určení zástupce ředitele 
školy či školského zařízení, kterému 

bude ředitelem školy nebo školského 
zařízení snížen týdenní rozsah PPČ, 
není právními předpisy vyžadováno 

jmenování. Postačuje tak dle našeho 
názoru například specifikace těchto 

pozic v organizačním řádu s popisem 
rozsahu jejich pravomocí, případně 

oznámení této skutečnosti jiným 
způsobem ovšem tak, aby byl zřejmý 

rozsah pravomocí a povinností s touto 
pozicí spojený.

https://www.edu.cz/metodiky-ke-zmenam-ve-stanovovani-prime-pedagogicke-cinnosti-zastupcum-reditele-skoly-a-skolskych-zarizeni-a-vedoucich-ucitelu-praktickeho-vyucovani/


Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Změna druhu práce Beze změny druhu práce

dokument jmenování, změna pracovní 
smlouvy

organizační řád, pracovní náplň

zástupce ředitele „určí specifikací pozice“ v 
organizačním řádu

Např. 
- učitel MŠ určený k výkonu činností 

zástupce ředitele
- činnosti zástupce ředitele realizované 

určeným učitelem MŠ

vedoucí zaměstnanec může být, nemusí ne

stupeň řízení ano, pokud je vedoucí 
zaměstnanec

ne

příplatek za vedení ano, odpovídá stupni řízení ano, dle § 124 odst. 4 zákoníku práce

využití konta odpočtů ano ano
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Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

45

koordinátor ICT

vlastní výkon činnosti (i 
učitelem, který neabsolvoval 

studium k výkonu 
specializačních činností)

povinné snížení týdenního 
rozsahu PPČ

výkon činnosti absolventem 
specializačního studia

povinné poskytnutí 
specializačního příplatku



Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

organizační řád: vedoucí a nevedoucí zaměstnanci, kontrola stupňů 
řízení

v organizačním řádu není uveden „vedoucí učitel MŠ“ se sníženým 
týdenním rozsahem PPČ dle § 3 odst. 1 nařízení vlády

změna druhu práce: pokud k ní došlo, kontrola změny pracovní smlouvy, 
kontrola jmenování

stanovení týdenního rozsahu PPČ zástupců ředitele nebo vedoucích 
učitelů odborného výcviku (nejlépe písemně)

koordinátor ICT: snížení týdenního rozsahu PPČ a případné poskytování 
specializačního příplatku; kontrola „vymazání“ metodika ICT

46



Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., 
o zájmovém vzdělávání

„pravidelná docházka“

veřejná, soukromá a církevní škola

účinnost od 1. 9. 2022

47



Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb.

zájmové vzdělávání

činnosti formy

pravidelná denní

přihlášení k zájmovému vzdělávání 

nejméně 

4 dny v týdnu 

po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců

pravidelná nepravidelná příležitostná

48



Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb.

zájmové vzdělávání

činnosti formy

pravidelná denní pravidelná

přihlášení k zájmovému vzdělávání 

v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny 

po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, 
které není pravidelnou denní docházkou

přihlášení k zájmovému vzdělávání, které není pravidelnou 
denní docházkou a které se koná po dobu 

nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního 
vyučování pravidelně s výjimkou období školních prázdnin 

alespoň jednou za 

- týden v rozsahu alespoň 1 hodiny

- 2 týdny v rozsahu alespoň 2 hodin

nepravidelná příležitostnáúčinnost 
do 31. 8. 2022

účinnost 
od 1. 9. 2022

49



Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb.

§ 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 74/2005 Sb.

Pravidelná docházka

Do 31. 8. 2022 Od 1. 9. 2022

celková doba 
přihlášení

po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců 

v období školního vyučování s 
výjimkou období školních prázdnin 

četnost nejméně jedenkrát za 2 týdny alespoň jednou
- za týden v rozsahu alespoň 1 hodiny
- za 2 týdny v rozsahu alespoň 2 hodin

rozsah vzdělávání ---

50



Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb.

51

výkonový výkaz
Z 2 -01 školní družina

pravidelná denní



Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb.

52

pravidelná

výkonový výkaz
Z 2 -01

školní klub



Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb.

v ŠVP školní družiny nebo školního klubu uvedeno, v jakých formách se 
realizuje zájmové vzdělávání

pokud školní družina, školní klub realizuje pravidelnou docházku, je z 
přihlášky pro školní rok 2022/2023 zřejmá četnost a rozsah vzdělávání 

statistický výkaz: správně se vykazuje zájmové vzdělávání s formou 
pravidelné docházky
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Novela vyhlášky č. 310/2018 Sb., 
o krajských normativech

jednotky výkonu školního klubu

pouze školy financované prostřednictvím krajských normativů

účinnost od 1. 1. 2023
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Novela vyhlášky č. 310/2018 Sb.

§ 1 písm. c) vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Účinnost do 31. 12. 2022 Účinnost od 1. 1. 2023

Jednotkou výkonu je
1 žák, který se vzdělává v základní škole, v 
základní škole speciální, v nižším stupni 
šestiletého nebo osmiletého gymnázia 
nebo v odpovídajících ročnících v 
osmiletém vzdělávacím programu 
konzervatoře a kterému školní klub 
zajišťuje naplnění volného času zájmovou 
činností se zaměřením na různé oblasti 

Jednotkou výkonu je
1 žák ve školním klubu, který se vzdělává v základní škole, v 
základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo 
osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém 
vzdělávacím programu konzervatoře a který je přijat k 1 nebo více 
zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s 
pravidelnou 
1. denní docházkou podle vyhlášky upravující zájmové 
vzdělávání, 
2. docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání

55

2 jednotky výkonu

§ 2 odst. 3 vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Pro účely této vyhlášky se rozumí  
a) pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po 

sobě jdoucích měsíců,  
b) pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání, které není pravidelnou denní docházkou a které se koná 

po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování pravidelně s výjimkou období školních 
prázdnin alespoň jednou za 

1. týden v rozsahu alespoň 1 hodiny, nebo 
2. 2 týdny v rozsahu alespoň 2 hodin



Novela vyhlášky č. 310/2018 Sb.

§ 1 písm. c) vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Účinnost do 31. 12. 2022 Účinnost od 1. 1. 2023

Jednotkou výkonu je
1 žák, který se vzdělává v základní škole, v 
základní škole speciální, v nižším stupni 
šestiletého nebo osmiletého gymnázia 
nebo v odpovídajících ročnících v 
osmiletém vzdělávacím programu 
konzervatoře a kterému školní klub 
zajišťuje naplnění volného času zájmovou 
činností se zaměřením na různé oblasti 

Jednotkou výkonu je
1 žák ve školním klubu, který se vzdělává v základní škole, v 
základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo 
osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém 
vzdělávacím programu konzervatoře a který je přijat k 1 nebo více 
zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s 
pravidelnou 
1. denní docházkou podle vyhlášky upravující zájmové 
vzdělávání, 
2. docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání

56

2 jednotky výkonu
stávající právní úprava nedefinuje 

jednotku výkonu jednoznačně

krajské normativy stanovené 
krajskými úřady jsou fakticky 

neporovnatelné a krajsky odlišné

jednotky výkonu stanoveny jednoznačně
jednotné financování ve všech krajích



Novela vyhlášky č. 310/2018 Sb.

Příloha

Minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a 
školských služeb poskytovaných školskými zařízeními 

zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí 

zrušena

57

středisko volného 
času

školní klub školní jídelna

Pro určení výše krajských normativů činí minimální personální zabezpečení k zajištění 
vzdělávání a školských služeb ve školním klubu 1 pedagogický pracovník s minimálním 

rozsahem 0,5 přepočteného úvazku pedagogického pracovníka

pro školní jídelnu - výdejnu mateřské 
školy 0,264 přepočteného úvazku 

nepedagogického pracovníka, 

použití = 
nadbytečné



Novela vyhlášky č. 310/2018 Sb.

konzultace s KÚ: jak ovlivní zrušení přílohy financování školského zařízení 

konzultace s KÚ: jak se změní krajský normativ školního klubu 
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Očekávaná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a 
školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace 

škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol 
a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů  

předávání individuálních údajů ze školní matriky

školy veřejné, soukromé, církevní

navrhovaná účinnost od 1. 9. 2022
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Očekávaná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb.
výkazy

školní matrika

např.

M3 o základní škole

M3a o základní škole

výkonové výkazy

např.

S 53 -01 
o zahájení povinné školní 

docházky v ZŠ

S 51 -01
o zápisu k předškolnímu 

vzdělávání v MŠ

S 1-01 
o mateřské škole

S 4c-01 
o přípravné třídě ZŠ a 

přípravném stupně ZŠS

výkazy PAM

P1-04

P1c-01

P1d-01
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Očekávaná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb.

paragrafové znění

rozsah a forma vedení školní matriky

předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

Příloha č. 1

Předávání individuálních údajů

Příloha č. 2

Předávání agregovaných údajů

Příloha č. 3

Předávání údajů týkajících se 
podpůrných opatření druhého až 

pátého stupně
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Očekávaná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb.

Příloha č. 1

Předávání individuálních údajů

ze školní matriky a dokumentace

VOŠ

Čl. 2

Konzervatoř

Čl. 3

SŠ

Čl. 4

ZŠ

Čl. 5

do 31. 8. 2022
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Očekáváná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb.

Příloha č. 1

Předávání individuálních údajů

ze školní matriky a dokumentace

VOŠ

Čl. 2

Konzervatoř

Čl. 3

SŠ

Čl. 4

ZŠ

Čl. 5

MŠ

Čl. 6

od 1. 9. 2022

do 31. 8. agregované údaje
od 1. 9. individuální a agregované údaje

63



Očekávaná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb.

novela nejzřetelnější změna

předávání individuálních
údajů

ze školní matriky a 
dokumentace 

mateřské školy

reakce na zavedení 
povinného předškolního vzdělávání

64



Očekávaná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb.

Příloha č. 1

Předávání individuálních údajů ze školní matriky 
a dokumentace základní školy

o každém žáku základní školy
o každém dítěti zapsaném v přípravné třídě základní školy 

a každém dítěti zapsaném v přípravném stupni základní školy speciální
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Očekávaná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb.

novela základní školy

předávání údajů o 
dětech zařazených do 

přípravné třídy, 
přípravného stupně

reakce na zavedení 
povinného předškolního vzdělávání
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Očekávaná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb.

Příloha č. 2

Předávání agregovaných údajů

o právnické osobě

údaje o počtech žáků, 
jde-li o cizince, kteří 

mají nárok na jazykovou 
přípravu, ve skupinách 

pro jazykovou přípravu a 
počtech těchto skupin

ze školní matriky a dokumentace MŠ

neuvádějí se údaje za 
uplynulý školní rok

průměrná doba provozu 
pracoviště MŠ v 
hodinách za den 

v členění podle druhu 
provozu

o zaměstnancích a 
mzdových prostředcích 
v regionálním školství

upřesnění, změny

např. údaje o vyplacených ostatních 
platbách za provedenou práci v 

členění na pedagogické pracovníky a 
nepedagogické zaměstnance

např. údaje o evidenčním počtu 
zaměstnanců ve fyzických osobách k 

31. prosinci daného kalendářního 
roku

významné rozšíření sledovaných 
údajů o pedagogických pracovnících 

potřeba většího počtu údajů kvůli 
financování školy pomocí PHškoly
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Očekávaná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb.

Příloha č. 3

předávání údajů týkajících se 

podpůrných opatření druhého až pátého stupně

dětí MŠ

dětí v přípravné třídě ZŠ 

dětí v přípravném stupni ZŠS

individuální údaje, nikoli agregované
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Očekávaná novela vyhlášky č. 364/2005 Sb.

sledování informací MŠMT: prezentace MŠMT SBĚR DAT ZE ŠKOLNÍCH 
MATRIK VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23, snímek 43

příprava podkladů pro vyplnění výkazů
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https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/seminare-ke-zpracovani-resortnich-vykonovych-vykazu-a-dat


Očekávaná novela 
zákona o pedagogických pracovnících

Adaptační období učitele
Uvádějící učitel

Provázející učitel
Třídní učitel
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Očekávaná novela zákona o pedagogických pracovnících

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících (rozklikněte)

Navrhovaná účinnost od

1. 1. 2023 1. 9.2023

• Adaptační období učitele
• Uvádějící učitel
• Provázející učitel
• Třídní učitel

▪ „Prostupnost“ odborných kvalifikací, umožnění uznání splnění 
předpokladu kvalifikace ze strany školy po dobu 3 let po nástupu 
do profese

▪ Zavedení druhu pedagogického pracovníka „školský logoped“
▪ Zrušení bez náhrady: Celková doba trvání pracovního poměru na 

dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními 
stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního 
poměru 3 roky.
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https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCBYMHFHK


Očekávaná novela zákona o pedagogických pracovnících

vznik vůbec prvního pracovního 
poměru ke škole

začátek adaptačního období

trvání pracovního poměru

2 roky

konec adaptačního období
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celodenní překážky v práci
trvají nepřetržitě déle než 4 měsíce

prodloužení 
adaptačního 

období o dobu 
překážek v práci

Adaptační období se počítá podle textu zákona od vzniku prvního 
pracovního poměru, byť by tento byl uzavřen před účinností zákona.



Očekávaná novela zákona o pedagogických pracovnících

vznik prvního pracovního 
poměru

začátek adaptačního období

trvání pracovního poměru

2 roky

konec adaptačního období
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zaměstnanec = ZAČÍNAJÍCÍ učitel

podpora začínajícího učitele
zejména určením UVÁDĚJÍCÍHO učitele

metodicky vede začínajícího učitele
průběžně a pravidelně se začínajícím učitelem hodnotí jeho pedagogickou činnost

seznamuje začínajícího učitele s podmínkami provozu školy a s její dokumentací



Očekávaná novela zákona o pedagogických pracovnících

Třídní učitel

Vedoucí oddělení

Vedoucí studijní 
skupiny

základní škola

střední škola

konzervatoř

ZUŠ

VOŠ

ZŠ, SŠ: třída

konzervatoř, ZUŠ: vedoucí oddělení

VOŠ: vedoucí studijní skupiny

podpora zdravých a funkčních vztahů mezi žáky, 

vytváření bezpečného a podnětného prostředí pro 
vývoj, výchovu a vzdělávání žáků ve spolupráci s jejich 

zákonnými zástupci i zaměstnanci školy

dalších organizační a administrativní činnosti
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NE mateřská škola



Očekávaná novela zákona o pedagogických pracovnících

sledování legislativního vývoje, informací MŠMT

případná příprava činností v adaptačním období
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Novely právních předpisů 
z pracovněprávní oblasti
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Novely právních předpisů 
z pracovněprávní oblasti

Očekávaná novela 

nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

• zvýšení platových tarifů v příloze   č. 1 o 10 %

• navrhovaná účinnost od 1. 9. 2022

Novela zákona č. 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti

• zvýhodnění „zkrácených úvazků“ u 
některých skupin zaměstnanců

• 5 % sleva na odvodech, které na 
sociálním pojištění hradí zaměstnavatel 

• účinnost od 1. 2. 2023
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sledování legislativních změn
případné vydání nových platových výměrů

spolupráce s personalistou, 
ekonomem: Využití slevy



Shrnutí

78



Shrnutí 

• ve školním roce 2022/2023: nabytí účinnosti nebo očekávané nabytí účinnosti 
více než 10 právních předpisů

• proces vzdělávání: vlastní vzdělávání a organizace vzdělávání cizinců

• zejména zástupce ředitele: pracovněprávní souvislosti

• financování veřejných školských zařízení: krajský normativ, zrušení minimálního 
personálního zabezpečení

• dokumentace: výroční zpráva, předávání údajů ze školní matriky

• vývoj právní úpravy: novela zákona o pedagogických pracovnících, změna 
platových tarifů
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Metodika

• Informace pro ředitele škol a zřizovatele k následným krokům 
navazujícím na tzv. zvláštní zápisy

• Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici 
pedagogického pracovníka

• Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního 
školství

https://www.edu.cz/informace-pro-reditele-skol-a-zrizovatele-k-naslednym-krokum-navazujicim-na-tzv-zvlastni-zapisy/
https://www.edu.cz/methodology/informace-k-moznostem-zamestnavani-ukrajinskych-obcanu-na-pozici-pedagogickeho-pracovnika-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b6/
https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-2-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/


Děkuji za pozornost 
a přeji hodně úspěchů!

www.monikapuskinova.cz

http://www.monikapuskinova.cz/

