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Resumé:

Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou školské legislativy zaměřené 

pro  činnost  a  práci  mateřských  škol.  Přibližuje  význam práva  a  právního  systému, 

stručným  vývojem  právních  předpisů  ve  školství  a  zejména  stávajícími  právními 

normami,  které  zabezpečují  chod  mateřských  škol  jako  prvního  článku  vzdělávací 

soustavy v České republice.

Práce vychází ze znalostí školských právních předpisů a vede k orientaci ve školském 

právu vztahující se k řízení mateřských škol.

Na základě provedeného výzkumu má práce za cíl přinést možnost legislativních změn 

tak, aby lépe vyhovovaly potřebám mateřských škol v současnosti.

The Summary:

This finally bachelor-work evaluates problems of school legislative, aimed for 

activity and work of nursery schools. It explains importancy of law rules and of law-

system, briefly describes the development of laws in school management and, namenly, 

evaluates actual law rules for management and operating of nursery schools as a first 

stage of system for education in Czech Republic.

The work is based on knowledge of laws for school system, and, it leads to better 

orientation in system of school laws, wchich are connected to nursery schools. 

Due to the investigation done, the work aims to activate legislative changes in order 

they better meet needs of nursery schools today.

Klíčová slova:

právo, legislativa, řízení, vzdělávání, mateřská škola,  vzdělávání
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Úvod

Má-li  společnost  správně fungovat,  potřebuje,  aby jí  byly  dány určité  platné 

normy,  kterých  se  bude  společnost  držet,  budou  pro  ni  závazné  a  platné.  Těmito 

normami se musí řídit, dodržovat je, případně si moci vynutit jejich dodržování. Tyto 

právní  normy se pak stávají  základním článkem managementu.  Bez  nich by nebylo 

možné nic řídit, měnit a pracovat. Proto považuji znalost těchto norem, ke kterým ve 

školství  patří  školské  předpisy  za  základní  znalost  v problematice  školského 

managementu. Pro řízení mateřské školy by se měl ředitel případně jiný řídící pracovník 

umět orientovat ve školském právu tak, aby ho dokázal aplikovat do praxe a vytvářet i 

vlastní vnitřní právní normy pro danou školu, kterou řídí.

V první  kapitole  uvádím  stručné  seznámení  se  základními  znalostmi  teorie 

práva, neboť je považuji za důležité znát, mám-li s právními předpisy pracovat. Jsou zde 

vysvětleny základní právní pojmy, jako jsou právní normy, právní vztahy, rozdíl mezi 

fyzickou a právnickou osobou. Kdo pracuje se zákonnými normami,  musí  také znát 

způsob jejich vzniku,  jejich nadřazenost  a podřazenost a také kdo a jak tyto  normy 

připravuje, schvaluje a kontroluje jejich dodržování. Proto zde naleznete i kapitolu o 

výkonu státní moci a její členění. 

Další část práce je věnována stručnému historickému vývoji právních norem pro 

činnost škol na českém území. Jsou zde uvedeny nejdůležitější právní dokumenty, které 

začaly vznikat od poloviny 18. století. 

Pracuji  jako  ředitelka  mateřské  školy,  proto  se  i  tato  práce  bude  zabývat 

problematikou vzniku a změn v legislativě zaměřené na předškolní vzdělávání a vztahu 

na  řízení  mateřských  škol.  Přestože  se  problematika  mateřských  škol  stala  zájmem 

celospolečenským,  ne  všechny  kroky,  které  změny  přinesly,  musí  nutně  vyhovovat 

aktuálním potřebám provozu a řízení mateřských škol. Chtěla bych touto prací podat 

návrhy,  které  by  v případě  změny v legislativě  lépe  vyhovovaly  provozu  a  zejména 

řízení mateřských škol.

Předpokladem  k vhodným  návrhům  je  provedení  výzkumu,  ve  kterém  jsem 

oslovila  řídící  pracovnice mateřských škol,  ředitelky,  zástupkyně a vedoucí učitelky, 

které v určitém rozsahu mají v náplni řídící pravomoci. Formou odpovědí na otázky si 

chci ověřit, zda místa v zákonech, která považuji za méně zdařilé vidí stejně či podobně 

ostatní,  kterých  se  daná  problematika  týká.  Proto  jsem  zvolila  výzkum  mezi  výše 

jmenovanými.
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Při své práci ředitelky, učitelky ale i lektorky dalšího vzdělávání se setkávám 

s různými názory na problematiku řízení mateřských škol. Na konkrétních příkladech se 

setkávám  s problémy,  které  přináší  neznalost,  špatné  chápání  nebo  nevhodnost 

školského práva. Výstupem budou pouze některá možná východiska, která by mohla 

práci v mateřských školách zlepšit, ale i usnadnit. To je hlavním důvodem, proč jsem se 

rozhodla k tématu této práce. 

1.  Právo

Již v úvodu studia školského managementu jsme byli seznámeni se základními 

problémy  a  otázkami  fungování  naší  společnosti  prostřednictvím  práva.  Pochopit 

systém právního vědomí se stal základem při seznamování s platnou legislativou. Proto 

si v úvodu své práce dovoluji věnovat této problematice jednu kapitolu pro pochopení 

pojmů, se kterými se v běžné praxi setkává každý řídící pracovník ve školství, potažmo 

i ředitel mateřské školy. V každodenní práci ředitele by mělo být alespoň uvědomění, že 

řídit školu bez těchto znalostí v dnešní době není možné. 

1.  1  Základní právní pojmy

Život  člověka ve společnosti  je  podmiňován  určitými  pravidly,  které  se  dají 

shrnout  pod  pojem  právo.  Právo  má  historický  vývoj,  který  je  odvislý  od  vývoje 

společnosti  v dějinách  lidstva.  Lidská  společnost  ve  vývoji  vzájemných  vztahů 

pochopila, že se bez určitých pravidel neobejde a začala proto tvořit určité normy, které 

byly  závazné  pro  členy  společnosti.  Je  proto  odrazem  společenských  podmínek 

vládnoucí moci,  která v právu vymezuje soubory norem, kterými se společnost musí 

řídit  a  je  vynutitelná  státní  mocí,  takové  právo  nazýváme  objektivní.  Právem 

subjektivním rozumíme vše,  co chrání  člověka chovat  se určitým způsobem předem 

danými  normami.  V právu  tedy  můžeme  vidět  odraz  ve  společenských  vztazích 

vládnoucí moci té které společnosti a je nástrojem organizace této společnosti.  

„Právo souvisí s pojmy spravedlnost a morálka. Právo a spravedlnost však nelze 

zaměňovat. Názory na to, co je spravedlivé, mohou být v určitém státě a v určité době 

rozmanité.  Platné právo nemusí  některému pojetí  spravedlnosti  vyhovovat.  Právo se 

někdy označuje jako minimum morálky. Velmi často však dochází k tomu, že se pojmy 

morální a právní od sebe dosti daleko vzdálí, což je na škodu jak právu, tak morálce.  
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Nedostatek  mravních  norem,  které  členové  společnosti  dodržují  dobrovolně,  nelze 

nahradit normami právními. Právní normy, které jsou v rozporu s obecně zachovávanou 

morálkou, se prosazují obtížně a jejich vynucování je finančně velmi nákladné“ 1

1.   2  Právní normy

Pravidla,  která  definují  právo nazýváme právními  normami.  Jsou to  pravidla 

lidského chování a mají tři hlavní znaky: 

- jsou všeobecně závazné – to znamená, že jsou všeobecně platné pro všechny bez 

výjimek

- mají určitou formu – jsou  různé právní síly a mají danou obsahovou strukturu

- vynutitelnost  –  státní  mocí  možno  vynutit  jejich  plnění,  v opačném  případě 

následuje postih

Definice:  Právní  norma  je  obecně  závazné pravidlo  chování,  které  má  státem 

stanovenou  formu a je vynutitelné státním donucením.

„Právní norma je konkrétní pravidlo lidského chování a má typickou strukturu. 

Skládá se ze tří částí, hypotézy, dispozice a sankce.  Hypotéza obsahuje podmínky, za 

nichž můžeme pravidlo použít, dispozice určuje, jaká práva a povinnosti mají účastníci 

právního vztahu, jsou-li splněny podmínky určené hypotézou a sankce jsou důsledky, 

které nastupují, dokud účastnící právního vztahu nejednají v souladu s dispozicí.“2

Soubor všech platných norem dané společnosti v daném čase můžeme shrnout 

pod  pojem  právní  řád.  Ten  obsahuje  všechny  předpisy,  které  jsou  uspořádány 

v hierarchickém členění podle právní síly. 

Jsou to zákonné právní normy,  kde mají  nejvyšší  právní sílu ústavní zákony, 

dále jsou to všechny platné zákony.  Platnost těchto zákonných norem je podmíněna 

schválením obou komor parlamentu – Poslaneckou sněmovnou a Senátem a podpisem 

prezidenta  republiky.  V případě,  že  prezident  zákon  nepodepíše,  to  znamená,  že  ho 

vetuje, může jeho veto Poslanecká sněmovna přehlasovat. 

Podzákonné  právní  normy jsou  takové,  které  pouze  rozvádí  zákonné  právní 

předpisy a  jsou vydávány nebo schvalovány orgány,  které  je  vytvořily.  Podzákonné 

normy  v podobě  nařízení  vlády  a  vyhlášek  může  vydávat  vláda  a  jednotlivá 

ministerstva.  Dále  vyhlášky  vydávají  a  schvalují  jednotlivé  kraje  a  obce  ve  své 

1 BARTŮŠKOVÁ, J.: Právní nauka pro odborné školy str. 16 - 17
2 BARTŮŠKOVÁ, J.: Právní nauka pro odborné školy str. 19
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působnosti.  I  ředitel  mateřské  školy  na  základě  právních  předpisů  zpracovává  své 

vlastní vnitřní směrnice, které rozvádí a konkretizují platnou legislativu. Všechny tyto 

podzákonné normy nikdy nesmí být v rozporu s ústavními a zákonnými normami. 

1.   3 Právní vztahy

Právní normy působí na určité právní vztahy a mají společenský charakter. Tím 

jsou vymezeny vztahy, které jsou potřebné pro konkrétní skupiny – mezi manžely, mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, prodávajícím a kupujícím a pod.

Právní vztahy mají tyto prvky:

Subjekty  právních  vztahů   -  subjektem  právního  vztahu je konkrétní  účastník 

vzájemného vztahu ke druhému účastníku. Tím se stává účastník pro daný právní akt 

právním subjektem. 

„Právní subjektivita je způsobilost být účastníkem právních vztahů, způsobilost 

mít  v těchto  vztazích  práva  a  povinnosti.  Například  být  vlastníkem,  věřitelem, 

dlužníkem, daňovým poplatníkem,  dědicem,  zaměstnancem.  Způsobilost  mít  práva a 

povinnosti nemá kdokoliv, ale pouze ten, komu ji právní normy přiznávají.“3 

Objekt  právních vztahů – objektem právních vztahů je konkrétní věc, dušení činnost, 

hodnota vytvořená duševní činností nebo jiné majetkové činnosti. Jsou tedy hmotné i 

nehmotné.  Mezi  věci  nepatří  člověk  ani  části  jeho  těla,  proto  s nimi  nelze  volně 

disponovat a prodávat je v soukromoprávních vztazích. 

Obsah právních vztahů – je určen určitými právy a povinnostmi, které jsou zakotveny 

v právních předpisech nebo vznikají rozhodnutím příslušného státního orgánu.

„Součástí  obsahu právního vztahu je vždy právo v subjektivním smyslu,  tedy 

právní možnost chovat se určitým způsobem nebo určité chování vyžadovat.  Právní 

povinnost  chápeme jako nutnost  chovat  se  určitým způsobem.  To znamená  určitým 

způsobem jednat,  popřípadě  se zdržet  jednání.  Může spočívat  v povinnosti  něco dát 

nebo něco činit, nečinit,  strpět jednání jiné osoby. Právní povinnost vyplývá z právní 

normy, anebo též z právního úkonu účastníka.“4

V právních vztazích vždy vyplývá určitá povinnost, ale i právo. Jestliže splním 

nějakou povinnost vázanou smlouvou, rozhodnutím, nařízením atd., vyplývají mi z toho 

také nějaká práva, vše může probíhat i opačně – vznikem práva plynou také povinnosti, 

3 BARTŮŠKOVÁ, J.: Právní nauka pro odborné školy str. 21
4 BARTŮŠKOVÁ, J.: Právní nauka pro odborné školy str. 30
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viz přijímací řízení ve školství, kde je stanoveno právo na vzdělání, ale je podmíněno 

povinností docházet do školy, chovat se v souladu se školním řádem apod. 

1.   3.   1 Fyzické osoby

Pojem  fyzické  osoby  je  determinován  jako  každá  lidská  bytost  bez  rozdílu 

příslušnosti  k určitému  stavu nebo společenské  skupině,  pohlaví,  vyznání  a  dalšími, 

které  jsou  zakotveny  v Listině  základních  práv  a  svobod.  „Moderní  právo  vychází 

z představy tzv. přirozených lidských práv, která jsou vlastní každé lidské bytosti.“5  

Každá  fyzická  osoba  má  svou  právní  subjektivitu,  která  je  dále  rozvedena 

v jednotlivých  zákonech.  Tuto  subjektivitu  nabývá  každá  fyzická  osoba  zpravidla 

narozením, není-li jinak upravena zákonem. 

Nutné je také rozlišit způsobilost k právním úkonům a k protiprávním úkonům. 

„Způsobilost k protiprávním úkonům je způsobilost nést právní odpovědnost za vlastní 

protiprávní  jednání.  Vznik  způsobilosti  k právním  úkonům  a  způsobilosti  k proti-

právním úkonům není shodný. Je vázán na různé věkové hranice. Musí být splněny i 

další podmínky, tj. schopnost ovládnout své vlastní jednání a posoudit jejich následky.“6 

V pracovně právních vztazích je hranicí věk 15 let, pro způsobilost k právním úkonům 

je to dovršení zletilosti,  tedy 18 let.  Způsobilost pro trestní odpovědnost je zatím po 

dovršení 15 let, avšak stále se uvažuje o jejím snížení na hranici 14 let. 

Opačným případem je  způsobilost  být  poškozeným,  která  vzniká  narozením. 

Jestliže  osoba  nemá  způsobilost  k právním  úkonům,  vykonává  ji  za  ni  zákonný 

zástupce,  kterým jsou většinou rodiče.  Mohou to být ale  i  jiní  opatrovníci  přiděleni 

státními nebo správními orgány.

 

1.   3.   2 Právnické osoby

Právnické  osoby  jsou  různá  seskupení  osob,  majetku  či  jejich  kombinace. 

Vznikají  podle  různých  právních  předpisů  a  po  založení  mají  samostatnou  právní 

subjektivitu.  V právních vztazích vystupuje právnická osoba svým jménem, zastupuje a 

hájí práva své právnické osoby a má oddělený majetek od majetku svých členů. „Právní 

subjektivita právnické osoby se projevuje zejména v tom, že má vlastní název, že má 

5 BARTŮŠKOVÁ, J.: Právní nauka pro odborné školy str. 22
6 BARTŮŠKOVÁ, J.: Právní nauka pro odborné školy str. 23
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majetek  oddělený  od  majetku  svých  členů  nebo  zakladatelů  a  nese  majetkovou 

odpovědnost za porušení právních norem.“7

Právnické i fyzické osoby mohou uzavírat vzájemné smlouvy, vést mezi sebou 

spory a mají  v těchto věcech rovnoprávné postavení. 

Ve školství, pokud nejsou právnickou osobou soukromou,  máme dnes zákonem 

umožněny jen dvě formy právnické osoby. Školy a školská zařízení jsou zřizovány buď 

jako příspěvkové organizace – od 1. ledna 2003 povinně, nebo jako školské právnické 

osoby, které mohou vznikat až v souvislosti s přijetím nového školského zákona, který 

nabyl účinnosti dne 1. ledna 2005. 

1.   4 Prameny práva

V každém státě jsou dány jiné právní normy a pravidla pro jejich dodržování. 

Právní  normy se vyskytují  ve dvou podobách pramenů  práva.  Prvním pramenem je 

norma všeobecně známá a uznávaná v dané společnosti, které říkáme obyčeje. Druhým 

pramenem práva je  právní norma, která je dána předepsaným způsobem a má přesná 

pravidla pro jejich zveřejnění. V dějinách měly prameny práva různé podoby, od zápisů 

do kamenných desek, veřejného vyhlašování až po současnou praxi vedenou ve sbírce 

zákonů. „Státem uznané normy, v nichž se právní normy obsahují, nazýváme prameny 

práva.“8

1.   4.   1 Právní předpisy

V České  republice  jsou  prameny  práva  rozděleny  na  několik  typů  norem. 

Nejvyšší  právní sílu mají  ústavní zákony,  kam patří  Ústava České republiky a další 

ústavní zákony,  ke kterým patří  zejména Listina základních lidských práv a svobod, 

Úmluva  o  právech  dítěte.  Z těchto  ústavních  zákonů  musí  vycházet  všechny  další 

zákony i  nižší  podzákonné normy.  To znamená,  že nikdy nesmí být v rozporu nebo 

odporovat  ústavním  zákonům.  Tyto  ústavní  zákony  potřebují  pro  platné  přijetí 

třípětinovou většinu všech poslanců i senátorů. 

Dalším pramenem práva jsou zákony, k jejichž přijetí stačí nadpoloviční většina 

hlasů v poslanecké sněmovně a v senátu.  Poté má právo se ke schválenému zákonu 

7 BARTŮŠKOVÁ, J.: Právní nauka pro odborné školy str. 26
8 BARTŮŠKOVÁ, J.: Právní nauka pro odborné školy str. 37
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vyjádřit prezident, který jej buď podepíše a tím se celý schvalovací proces uzavře nebo 

zákon vetuje a ten se vrací zpět do poslanecké sněmovny, která buď zákon přepracuje 

nebo přehlasuje  prezidentovo veto.  Pravomoc senátu je důležitá  také v době,  kdy je 

poslanecká sněmovna rozpuštěna, tak může sama přijímat důležitá zákonná opatření pro 

zajištění chodu státu. 

Vláda  je  oprávněna  vydávat  svá  nařízení,  která  však  jen  rozvádí  schválené 

zákony, to znamená, že v zákoně je vláda přímo pověřena k vypracování nařízení, kde 

je  konkretizováno  to,  co  je  v zákoně  stanoveno.  Podobně  je  to  s vyhláškami 

jednotlivých  ministerstev.  Například  v souvislosti  s přijetím  školského  zákona  bylo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pověřeno vyhláškami rozpracovat spoustu 

bodů z tohoto zákona. O těch bude pojednáno dále v oddíle zabývajícím se školskými 

zákony. 

Každý zákon, nařízení i vyhláška má také různou působnost. Ta je daná různou 

potřebou použitelnosti. Věcná působnost je určena na úpravu vztahů k majetku. Osobní 

působnost  je  taková,  která  je  určena  konkrétnímu  okruhu  osob,  místní  působnost 

znamená, že je omezení určeno pro nějaké území – může to být kraj,  obec. Časová 

působnost znamená, že je omezení nějak časově omezeno. Má třeba jinou platnost a 

jinou účinnost. 

Účinnost  může  být  shodná  se  dnem  platnosti,  avšak  nikdy  nesmí  účinnost 

předcházet době platnosti. To znamená, že žádná norma nesmí být účinná přede dnem, 

kdy byla zveřejněna. Den zveřejnění je termínem pro nabytí  platnosti  normy.  Právní 

předpisy nabývají účinnosti dnem, který je uveden v textu právního předpisu, není –li 

den účinnosti výslovně v právním předpisu stanoven, nabývá právní předpis účinnosti 

15. dnem po vyhlášení  (rozeslání). Z důvodu naléhavosti lze stanovit dřívější počátek 

účinnosti (tzn. před 15. dnem po vyhlášení), nejdříve však dnem vyhlášení. Stanovení 

určitého odstupu mezi dnem vyhlášení a účinností právního předpisu je vhodný proto, 

aby se s jeho zněním mohli  seznámit  ti,  kterých se týká.  Proto je vždy dobré, aby i 

ředitel měl čas seznámit se řádně se zněním nového právního předpisu. Nový školský 

zákon byl vydán ve Sbírce zákonů 10.11. 2004, tím nabyl platnosti, avšak jeho účinnost 

byla  až  od  1.  ledna  2005.  Dobu  do  nabytí  účinnosti  mohla  veřejnost  využít 

k důkladnému seznámení se s tímto zákonem. 
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1.   4.   2 Systém práva

Aby byl systém práva uspořádán, který má nejen různou právní sílu, ale je též 

různě členěn a rozdělen.  Objektivní právo má dvě části,  a to právo veřejné a právo 

soukromé. 

Veřejné právo reguluje vztahy celospolečenského významu a patří sem ústavní 

právo (dané Ústavou a ústavními zákony, správní právo (správní řád a další předpisy), 

finanční  právo,  trestní  práva  (hmotné  a  procesní),  občanské  právo  procesní  a 

mezinárodní právo veřejné.

Soukromé  právo  upravuje  vzájemné  vztahy  mezi  fyzickými  a  právnickými 

osobami  nebo  jich  navzájem  a  patří  sem  občanské  právo  hmotné  (rozpracovává 

obchodní zákoník), rodinné právo (zejména zákon o rodině), pracovní právo (zákoník 

práce) a mezinárodní právo soukromé.

2.   Státní moc

Výkonem státní moci jsou pověřeny státní orgány, které stanoví Ústava České 

republiky.  Tyto mocenské orgány hájí zájmy lidu celé země a mají povinnost správu 

vykonávat  v souladu  se  zájmy  svých  občanů.  Státní  moc  je  z důvodu  dělby  moci 

rozdělena na tři na sobě navzájem nezávislé složky. Je to moc zákonodárná, výkonná a 

soudní.  V dnešní době si tyto tři  druhy státní moci  musí při  svém řízení uvědomit i 

ředitel školy, aby věděl, jakým způsobem zákony vznikají, kdy je může začít používat a 

také by měl  znát, jakým způsobem dbát o jejich dodržování a na koho se v případě 

potřeby obrátit. Stále častěji se i ředitel školy dostává do situace, kdy musí využít moc 

soudní, aby dosáhl nebo hájil práva svá nebo školy, coby právnické osoby.

      2.   1 Moc zákonodárná

Zákonodárnou  moc  státu  vykonává  Parlament  České  republiky,  který  je 

dvoukomorový. Dělí se na Poslaneckou sněmovnu, která má 200 poslanců volených na 

čtyřleté  funkční období a Senát,  který má 81 senátorů volených na šestileté  funkční 

období,  avšak každé  dva roky se vymění  jedna třetina.  Poslancem může být  občan, 

který dosáhl 21 let a byl zvolen ve volbách do Poslanecké sněmovny. Senátor musí být 

starší  40 let  a  je  zvolen  ve volbách do Senátu.  Hlavním úkolem Parlamentu  ČR je 
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schvalování legislativy a také vyjadřovat se k práci vlády, té zároveň dává či nedává 

důvěru po jejím jmenování. Tuto pravomoc má prezident republiky. 

      2.   2 Moc výkonná

Vláda  je  vrcholným  orgánem  výkonné  moci.  Tvoří  ji  předseda  vlády, 

místopředsedové  a  ministři,  kteří  jsou  většinou  pověřeni  řízením  jednotlivých 

ministerstev.  Vláda má velký rozsah záležitostí, které spravuje jakožto výkonný orgán 

státu.  K výkonu pravomocí  vlády slouží  především ministerstva  a jimi  řízené úřady. 

Mezi nejdůležitější oblasti jejich působení patří obrana státu, zahraniční vztahy, veřejný 

pořádek,  bezpečnost,  hospodářství  a  finance.   Výkonnou  moc  státu  vykonává  také 

prezident republiky v souladu s Ústavou ČR. 

2.   3 Moc soudní

Soudní  moc  vykonávají  jménem  republiky  nezávislé  soudy.   Soudní  moc 

vykonává  kontrolu  nad  legislativou  i  exekutivou,  tedy  nad  mocí  zákonodárnou  i 

výkonnou,  zároveň  chrání  základní  práva  a  svobody  fyzických  a  právnických  osob. 

Soudní  moc  vykonávají  soudci,  kteří  jsou   při   výkonu  své  funkce  nezávislí.  Jejich 

nestrannost  nesmí  nikdo  ohrožovat.  Vrcholným  orgánem  soustavy  soudů  je  Nejvyšší 

soud, který má sídlo v Brně, dále nejvyšší správní soud také sídlí v Brně a Vrchní soudy v 

Praze a Olomouci. Nižšími články soudnictví jsou krajské a okresní soudy. Pro ředitele je 

v případě  jakýchkoli  právních  sporů  potřeba  znát  funkci  moci  soudní,  neboť  jako 

statutární orgán zastupuje celou organizace a na dodržování zákonnosti nese velký podíl. 

Do soudního řízení se může dostat jak v pracovně-právních vztazích, tak i v souvislosti 

s řízením  celé  organizace.  Soudní  řízení  může  vyvolat  jak  ředitel,  tak  všichni,  kteří 

vstupují  vůči  škole do právních vztahů.  Zvláštní  pravomoc a postavení má Ústavní soud, 

který  má  za  úkol  dbát  na  dodržování  ústavnosti.  Ústavní  soud  je  specializovaný 

autonomní státní orgán, který není součástí  soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je 

zejména chránit práva vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších 

ústavních  zákonů  České  republiky.  Rozhodnutí  Ústavního  soudu  v  rámci  jeho  věcné 

působnosti jsou konečná a nelze se proti nim odvolat. Pokud by tedy ředitel  mateřské 

školy ve svých vnitřních předpisech byl  v rozporu s Ústavou nebo Listinou základních 

práv a svobod, bylo by možné vyžadovat nápravu touto cestou přes Ústavní soud. 
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3.   Školství v zákonech

Úvodní  kapitoly  mé  práce  vysvětluji  základní  znalosti  v právních  otázkách 

proto,  že  ani  školství  se  v současné  době  neobejde  bez  legislativní  podpory,  má-li 

správně  fungovat.  Zákony,  které  upravují  školství  se  zabývají  úpravou vztahů  mezi 

občany  a  školskými  institucemi,  stanoví  strukturu  školské  soustavy,  podmínky 

k uskutečňování  výchovy  a  vzdělávání,  vymezují  práva  a  povinnosti  fyzických  a 

právnických  osob  při  vzdělávání  a  zajišťují  výkon  státní  správy  a  samosprávy  ve 

školství, činnost řídících osob a institucí a zaštiťují funkci kontroly výkonu školských 

služeb a  upravují  postavení  pedagogických  pracovníků a  pravidla  pro získání  jejich 

kvalifikace. 

      3.   1 Vznik školských norem 

Školy, jakožto vzdělávací instituce, vznikaly již od doby, kdy si lidé uvědomili 

nutnost rozvoje dítěte a jeho přípravu na život v dospělosti. Vývoj školských institucí a 

služeb  můžeme  v historickém  pohledu  sledovat  od  pradávna.  Většinou  byla 

výchova dětí dána do rukou učitelů, kterými byli různí vzdělanci a vychovávali děti buď 

v rodinách  nebo  v různých  soukromých  nebo  církevních  institucích.  Nejdříve  se 

výchova a vzdělávání zaměřovalo na chlapce, výchova dívek byla většinou rodinná a 

zajišťovaly ji matky nebo chůvy.  Výchova byla převážně pod vlivem církve. Hlavní 

náplní  výchovy  byl  katechizmus,  tedy  seznamování  s církevní  naukou  a  písmem 

svatým.  K tomu,  aby  mohl  stát  ovlivňovat  výchovu  a  vzdělávání  a  začal  mít  nad 

vzdělávacími institucemi dohled, musel nejen začít budovat síť svých „státních“ škol, 

ale musel pro tuto svou moc hledat právní oporu. Tím začaly vznikat různá zákonná 

opatření až do podoby zákonů, jaké můžeme vidět i dnes. 

      3.   1.   1 Školská reforma Marie Terezie

Prvním státníkem na  území  českého  státu,  který  si  uvědomil  význam 

základní  vzdělanosti  národa i  jako prostředku k ovládání  lidí  a  k  upevňování  svého 

mocenského postavení byla Marie Terezie, habsburská císařovna Rakouska – Uherska. 

Toto  uvědomění  ji  přivedlo  na  myšlenku  zřizování  škol  obecních,  které  by  byly 

financovány  z prostředků  zemského  školského  fondu.  V prosinci  1774  byl  vydán 
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Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařsko 

královských  dědičných  zemí,  kam patřilo  i  území  české.  „Obsahoval  79  paragrafů, 

hovořil o výchově chlapců a dívek, pro něž měly být zřizovány školy na vesnicích i ve 

městech.  V jednotřídních  nebo  dvoutřídních  školách  triviálních  (v  sídle  far  nebo  u 

filiálních kostelíků) se měly děti učit  číst,  psát, čtyřem základním úkonům početním 

s jednoduchou trojčlenkou, základům hospodaření a ve městech znalostem potřebným 

pro průmysl.  Náboženství bylo hlavním předmětem. Děvčata se měla ještě učit  šít a 

plést.  Kde to  bylo  možné,  měla  být  pro dívky založena  škola odděleně  od chlapců. 

Školní  povinnost  nebyla  určena  přesně  a  její  porušování  nebylo  hned  od  začátku 

sankcionováno.  Školní  řád  říkal,  že  by  rodiče  měli  posílat  děti  aspoň  šest  roků  do 

školy.“9 

Tato  právní  norma  ještě  neuvažuje  o  vzniku  a  zákonném  podkladě  pro 

předškolní vzdělávání, přesto tato velká školská reforma  umožnila počáteční zamyšlení 

nad potřebami péče i o děti před vstupem do školy. 

      3.   1.   2 Opora zákona pro předškolní výchovu

Na konci  18.  století  dochází  k velkému  rozvoji  různých  forem  výroby,  kde 

začaly pracovat i ženy a matky. Tím nastal problém, jakým způsobem zajistit péči o ty 

nejmenší, tedy děti před zahájením školní docházky. Ve Francii a Anglii začaly vznikat 

již koncem 18. století různé výchovně vzdělávací instituce. 

„Druhá polovina 18. století a zvláště pak století 19., které se vyznačovalo silným 

ekonomickým tlakem na chudinské vrstvy, vzdaluje ženy – matky často na více než 12 

hodin  denně z rodin.  Svým výdělkem,  který  jim byl  umožňován  postupně se rodící 

novou  průmyslovou  strukturou  –  nejprve  manufakturami  a  později  továrnami  – 

přispívaly na rodinnou obživu.“10 

Tento vývoj vedl i v českých zemích ke vzniku prvních zařízení pro předškolní 

vzdělávání,  nejdříve  to  byla  opatrovna  na  Hrádku  zřízená  hrabětem Chodkem roku 

1832. Již v roce 1869 byl vydán Velký říšský zákon, který podpořil vznik předškolních 

vzdělávacích institucí a ty byly zařazeny do školské soustavy s náplní učení se triviu a 

základům matematiky,  dále  mravní  výchově.  Jeho  novelizace  v roce  1872  zakázala 

výuku trivia v předškolních zařízeních. 

9 SOMR, M.:Dějiny školství a pedagogiky, str. 153
10 UHLÍŘOVÁ, J.: Retrospektiva a perspektiva předškolního vzdělávání a příprava předškolních 
pedagogů, str. 4

16



Po vzniku samostatného Československa byly převzaty všechny říšské a zemské 

zákony  a  nařízení  týkající  se  školství  platná  před  rozpadem  Rakouska  –  Uherska. 

K velkým změnám ve školských právních předpisech v období První republiky nedošlo. 

Pouze  v roce  1919 byl  přijat  zákon  na  zrušení  celibátu  u  učitelek  a  byly  zákonem 

stanoveny podmínky pro zřizování státních menšinových škol. Významným byl zákon 

z května 1919 o platové paritě učitelů se státními zaměstnanci a dále zákon z roku 1920 

o obsazování učitelských míst. V roce 1922 byl přijat tzv. „Malý školský zákon“, který 

také nepřinesl zásadní  změny v systému školství,  pouze provedl změnu na rozdělení 

školy obecné a měšťanské. V tomto období stále stoupal počet předškolních zařízení a 

jejich  pedagogické  pracovnice  byly  velmi  dobře  připravovány.  Dokonce  docházelo 

k prvním  snahám  o  zřízení  přípravy  učitelek  v předškolních  zařízeních  na  úrovni 

vysokoškolského vzdělání. 

     3.   1.   3 Zákon o jednotné škole

Zásadní  změny  v zákonných  normách  pro  školství  nastaly  po  roce  1945  a 

zejména v roce 1948, kdy byl schválen nový školský zákon č. 95/1948 Sb. ze dne 21. 

dubna, který vstoupil v účinnost 1. září 1948. Tento školský zákon o jednotné školské 

soustavě  přinesl  zásadní  obrat,  který  nastal  změnou  společenských  a  politických 

událostí  po únoru 1948.  Na vzniku a  přijetí  tohoto  zákona měl  největší  vliv  postoj 

nastupující  vládnoucí  třídy  v čele  se  Zdeňkem  Nejedlým,  hlavním  propagátorem  a 

tvůrcem tohoto zákona. Všechny školy přešly do působnosti a zřizování státu. Došlo tím 

vlastně k zestátnění všech škol, které byly soukromé nebo církevní. 

V úvodním ustanovení se praví, že veškeré mládeži se dostane jednotné výchovy 

a obecného i odborného vzdělání na školách, které tvoří jednotnou školskou soustavu. 

Mezi ně patří mateřská škola, základní škola, střední škola a školy třetího stupně. Celý 

zákon obsahoval 94 paragrafů. 

Vzdělávání předškolních dětí ve věku tří až šesti let zajišťují mateřské školy, 

kterým v části druhé - mateřská škola - jsou věnovány paragrafy 8 – 12. 

§ 8 uvádí, že mateřská škola poskytuje v těsné spolupráci s rodinou dětem ve věku od tří 

let  do doby,  kdy začnou docházeti  do národní  školy,  výchovnou péči  a  zdravotní  a 

sociální ochranu.

§ 9 dává pravidla pro zřizování mateřské školy v obci nebo v závodě a stanoví nejmenší 

počty (20 dětí)  a nejvyšší  počty (30 dětí),  zřizovatelem je stanoven zemský školský 
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úřad,  ten také stanoví  obvody mateřské  školy.  Obvodem může být  též několik  obcí 

dohromady. 

§ 10 stanoví podmínky přijetí – pouze děti tělesně i duševně zdravé, možnost pro určení 

povinné docházky od pěti let věku dítěte a také bezplatnost výchovné péče.

§  11  upravuje  podmínky  pro  zajištění  stravování  a  zajištění  sociální  ochrany 

v mateřských školách.

§  12  dává  vládě  pravomoc  pro  vydání  předpisů  upravujících  zřizování  a  zrušování 

mateřských škol.

Děti s různými druhy mentálního nebo tělesného postižení se musely vzdělávat 

pouze ve speciálních školách zřizovaných podle druhu postižení. Pro ně byly zřizovány 

školy  umístěné  v léčebných  ústavech  a  ozdravovnách,  tedy  zpravidla  internátního 

charakteru,  kde byly děti  po celý pracovní  týden, případně celoročně umístěné.  Tím 

došlo k celkové segregaci  dětí  s různými druhy postižení  a  zároveň k jejich vytržení 

z rodinného prostředí. 

Prováděcím předpisem k zákonu bylo Vládní nařízení č. 195/1948 Sb., kterým 

se provádějí  ustanovení  školského zákona o školách mateřských.  Zajímavostí  tohoto 

předpisu jsou ustanovení o možnosti zřizování mateřských škol  a zavedení celodenního 

nepřetržitého  provozu  na  maximální  délku  10  hodin  denně  v případě  zajištěného 

stravování  a  možnosti  dvouhodinového poledního odpočinku pro přijaté  děti.  V této 

době bylo  ještě  pravidlem,  že  docházka do mateřské  školy  byla  přerušovaná a  děti 

odcházely v poledne na oběd domů a odpoledne se opět vracely. 

Další  paragraf  se  věnuje  přijímání  dětí.  To  bylo  plně  v kompetenci  ředitele 

školy.  Pokud  nemohl  přijmout  všechny  děti,  musel  přihlížet  k zájmu  rodiny  – 

zaměstnanost matky mimo domov, sociální a zdravotní důvody, špatná péče ve výchově 

matky, děti z nevyhovujícího sociálního nebo mravního prostředí. V těchto případech si 

musel  ředitel  vyžádat  posudek okresního  národního  výboru.  Dále  v případě  potřeby 

mohl zemský školský úřad na návrh okresního školského úřadu určit v dané mateřské 

škole docházku za povinnou pro děti  starší  pěti  let.  Tuto povinnou školní docházku 

mohl úřad stanovit jen k začátku školního roku. Zrušit povinnou docházku mohl úřad, 

pokud zjistil,  že již není mateřská škola k tomu způsobilá. Docházky bylo zproštěno 

dítě,  které  lékař  označil  zdravotně  nezpůsobilým k docházce  do mateřské  školy.  Ve 

škole,  která  byla  určena  jako  povinná,  prováděl  lékař  na  začátku  školního  roku 

povinnou zdravotní prohlídku dětí ve věku pěti let. 
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3.  1.   4 Školské normy v období totality

Platnost  výše  uvedených  právních  norem zrušil  nový  zákon  č.  31/1953  Sb., 

zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon). Úvodní ustanovení má 

jasný tón v duchu socialistických propagací:

„(1)  Pro  socialistickou  společnost,  kterou  budujeme,  musí  naše  škola  vychovávat 

všestranně rozvinuté a dokonale připravené nové socialistické občany – dělníky, rolníky 

a inteligenci.

(2) Toto poslání může splnit jen škola spjatá s velkými úkoly socialistického budování a 

s politickým, hospodářsko-technickým a kulturním rozvojem vlasti a s její obranou. 

(3)  Velkému  poslání  socialistické  školy  musí  odpovídat  taková  příprava  a  vzdělání 

učitelů, hlavních to činitelů ve školní výchově mládeže, které zajišťují vysokou ideovou 

i odbornou úroveň jejich pedagogické práce.“11 

Tímto zákonem dochází k jasné politizaci školství, o kvalitě škol i o povolání 

učitelů rozhoduje politická vůle, učitelé museli  plnit  stranická usnesení a propagovat 

socialistickou společnost. 

Mateřské  školy  se  týká  §  2,  kde  je  dáno,  že  poskytuje  výchovnou  péči  a 

zdravotní a sociální ochranu, poskytuje se dětem od tří do šesti let a docházka do ní je 

nyní nepovinná, je převážně určena pro děti zaměstnaných rodičů. 

Pro práci učitelek mateřských škol jsou určeny pedagogické školy poskytující 

střední vzdělání, které byly tříleté a po jejich absolvování musely učitelky ještě vykonat 

jednoroční řízenou praxi na mateřských školách. K tomuto zákonu nebyla vydána žádná 

prováděcí vyhláška upravující práci mateřských škol. 

Další změny přinesl nový školský zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a 

vzdělávání.  V úvodu  zákona  je  opět  dán  prostor  utvrzení  o  vyspělosti  socialistické 

společnosti,  připravené  na  přechod  ke  komunismu,  k tomu  potřebuje  všestranně 

rozvinutého a vzdělaného člověka. Jeho výchova je věcí celé společnosti pod vedením 

strany. Hlavní podíl na výchově má mít škola, rozhodujícím činitelem ve výchově a 

vzdělávání jsou učitelé a vychovatelé, jejich posláním je i veřejná a kulturně politická 

činnost. Tím dochází k potlačování významu rodinné výchovy a nadřazenosti institucí 

při výchově. Poprvé se zde však mluví o výchovné i vzdělávací činnosti škol, které tvoří 

11 Zákon č. 31/1953 Sb., o soustavě škol a vzdělávání učitelů, § 1 Úvodní ustanovení vydané ve Sbírce 
zákonů částka 18, ročník 1953
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opět  celou  školskou  soustavu,  k předškolnímu  vzdělávání  je  přiřazena  výchova  od 

nejútlejšího věku a jsou k ní jako instituci přiřazeny jesle. 

„Předškolní výchova § 3 

(1) V souladu  s cíli  vyspělé  socialistické  společnosti  dává  dětem  od 

nejútlejšího věku do šesti let výchovy i přiměřené přípravy k základnímu 

vzdělávání.

(2) Předškolní  výchova  se  uskutečňuje  v jeslích  a  v mateřských  školách, 

které  pomáhají  rodině  při  všestranné  péči  o  děti  a  umožňují  ženám 

aktivní  účast  ve  veřejném životě  a  společenské  práce,a  tak  přispívají 

k plnému rozvinutí a uplatnění všech jejich schopností a zájmů.“12

Zákonem je vláda opět zmocněna prohlásit docházku dětí se smyslovými, tělesnými a 

duševními vadami od tří let v zájmu příznivého vývoje za povinnou.

Vyhláška  č.  72/1961  Sb.,  o  zřizování  jeslí  a  mateřské  školy  ve  společných 

budovách,  je  jediným  prováděcím  předpisem  týkající  se  provozu  mateřských  škol 

k zákonu č. 186/1960 Sb. Vyhláška dává místním národním výborům možnost zřizování 

společných zařízení jeslí a mateřské školy, určuje pravidla jejich vzájemného provozu.

Jesle i mateřská škola mohou být po dohodě jednotlivých ministerstev zřizovány 

ve společných budovách. Jesle a mateřské školy byly v působnosti ministerstva školství 

a  kultury,  které  mělo  v případě  provozu  jeslí  úzce  spolupracovat  s ministerstvem 

zdravotnictví, pokud jde o metodické řízení výchovy a péče o děti do tří let věku.

Řízení těchto zařízení bylo dáno ředitelce, která byla buď kvalifikovaná učitelka 

mateřské  školy nebo dětská  sestra.  V případě  ředitelské  funkce  prováděné učitelkou 

mateřské školy musela být její zástupkyně dětská sestra nebo naopak, byla–li ředitelkou 

dětská sestra,  musela  být  zástupkyní  ředitelky učitelka  mateřské  školy.  V jeselských 

odděleních  se  pracovalo  podle  předpisů  vydaných  pro  jesle  a  pracovnice  měly 

kvalifikaci  dětské  sestry,  v mateřské  škole  se  pracovalo  podle  předpisů  ministerstva 

školství a kvalifikace pedagogů střední pedagogické pro učitelky mateřské školy. 

Vyhláška měla  také samostatný paragraf  upravující  činnost  sdružení  rodičů a 

přátel  školy:  „K  zajištění  jednotného  výchovného  působení  jeslí-mateřské  školy  a 

rodiny je třeba, aby místní národní výbory dbaly na to, aby se při jeslích-mateřské škole 

zřizovalo  jedno  sdružení  rodičů  a  přátel.  Zřizování,  organizaci  a  činnost  sdružení 

12 Zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) § 3, vydané ve sbírce zákonů 
částka 82, ročník 1960
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upravují zvláštní předpisy.“13 Z tohoto ustanovení je opět patrný přímý zásah instituci 

do ovlivňování rodin a nadřazenosti institucí nad rodinnou péčí. 

Následující  paragraf  dává  možnost  závodům  a  jednotným  zemědělským 

družstvům ke zřizování jeslí-mateřských škol. Vyhláška nabyla účinnosti 1. ledna 1962 

a byla zrušena až novým zákonem v roce 1978. 

Vliv institucí na výchovu je dále patrný z vyhlášky č. 59/1964 Sb., o úkolech 

národních výborů při péči o děti:

 „§ 1 Národní výbory soustavnou činností zabezpečují, aby se dětem dostávalo 

péče potřebné k jejich všestrannému tělesnému a duševnímu rozvoji  a poskytují  jim 

pomoc při uplatňování jejich práv.

§ 5 Při plnění svých úkolů národní výbory těsně spolupracují se školami, dále 

s jinými státními orgány, s Revolučním odborovým hnutím, s Československým svazem 

mládeže a s ostatními společenskými a hospodářskými organizacemi.“14 

Vydáním zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních 

škol, který vydalo federální shromáždění Československé socialistické republiky, se do 

jednotné školské soustavy zařazují jen základní a střední školy. Mateřská škola se stává 

pouze školským zařízením,  kterým náleží  nový samostatný školský právní předpis – 

zákon č. 76/1978 sb., o školských zařízeních15, účinný od 1. září 1978. Podle tohoto 

právního předpisu, který byl novelizován v roce 1984, 1991, 1993 a 1995, se činnost 

mateřských škol řídila až do přijetí nového školského zákona č.561/2004 Sb. 

Prováděcí vyhláška č. 87/1980 Sb., o mateřských školách, společných zařízeních 

jeslí a mateřské školy a dětských útulcích vstoupila v účinnost k 1. září 1980

3.   1.   5 Školské zákony po roce 1990

Po  změně  politické  situace  v listopadu  1989  a  návratu  k demokratickým 

principům v řízení naší společnosti, bylo jedním z prvních požadavků změna přístupu 

ke vzdělávání a řízení školství jako takového. I pro mateřské školy nastaly velké změny 

v řízení i změny stylů práce. Protože potřeba změny zákonných norem v oblasti řízení 

školství byla velmi žádoucí, došlo v roce 1990 k vydání zákona č. 564/1990 Sb., o státní 

13 Vládní vyhláška č. 72/1961 Sb., o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách, § 6, 
vydané ve Sbírce zákonů částka 32, ročník 1961
14 Vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti vydané ve Sbírce zákonů 
částka 26, ročník 1964
15 Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, vydaný ve Sbírce zákonů částka 17, ročník 1978
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správě a samosprávě ve školství16. Ostatní zákony se dočkaly jen novelizací. Zákon o 

státní správě a samosprávě ve školství přinesl jednu z největších změn ve školství, a tou 

bylo rezortní řízení školství prostřednictvím školských úřadů, kterým byla působnost 

stanovena  vyhláškou,  většinou  to  byly  okresy,  a  byly  přímo  řízeny  Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. Tento zákon byl velmi dobře zpracovaný a dával jasné 

kompetence v řízení státní správy a samosprávy. Prováděním státní správy ve školství 

byli pověřeni ředitelé škol a školských zařízení, školské úřady, Česká školní inspekce, 

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, případně jiné státní orgány, pokud jim to 

stanovil zvláštní zákon. Samosprávu ve školství vykovávaly obce a školské rady, které 

mohly být zřizovány při základních a středních školách, zřízení však nebylo povinné.

Řízení  školství  v tomto  období  považuji  osobně  za  jeden  z velmi  dobrých 

modelů.  Ředitel  měl  dost  pravomocí  k tomu,  aby  škola  mohla  dobře  fungovat,  ale 

veškerou  agendu  pracovně  právní,  organizační  a  ekonomickou  zajišťoval  školám 

školský úřad,  kde pracovali  kompetentní  úředníci spjatí  se školstvím.  Školské úřady 

také poskytovaly velmi  dobrou metodickou pomoc jak v řízení  škol,  tak i  na úseku 

výchovně vzdělávací. Úřad jmenoval a odvolával ředitele škol, sice k tomu musel mít 

souhlas zřizovatele, ale výběr byl opravdu profesní a profesionální. Školský úřad dával 

obcím, pokud byly zřizovatelem škol a školských zařízení, souhlas s jejich zřizováním a 

rušením, počtem míst ve školách  a třídách. 

Pro mateřské školy byl novelizován zákon č. 76/1978 Sb., novelizovaný nejdříve 

zákonem č. 390/1991 Sb. Zde jsou zrušena společná zařízení jeslí  a mateřské školy, 

neboť  se  prokázala  neefektivnost  tohoto  spojení,  a  dětské  útulky,  které  se  zrušily 

nejpozději do 31.12. 1992. Předškolními zařízeními budou dále jen mateřská škola a 

speciální mateřská škola. Cílem výchovy je zabezpečit uspokojování přirozených potřeb 

dítěte  a  rozvoj  jeho  osobnosti,  ten  probíhá  ve  spolupráci  s rodinou  a  předškolním 

zařízením. Poprvé se mohou o děti mentálně, smyslově nebo tělesně postižené starat i 

běžné mateřské školy. Nastává tak počátek integrace těchto dětí do běžných škol, mezi 

zdravé  děti.  Nově  je  zde  také  délka  provozu  stanovena  též  na  polodenní.  Zůstává 

celodenní a internátní provoz těchto zařízení. 

Další  novelizace  byla  zákonem  č.  256/1994  Sb.,  který  pouze  rušil  povinný 

přechod škol a školských zařízení do právní subjektivity. Školy ji mohly dále nabývat 

16 Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, vydaný ve Sbírce zákonů částka 91, 
ročník 1990
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pouze v případě podání žádosti  ředitelem školy a rozhodnutím zastupitelstva.  Nadále 

mohou být školy a školská zařízení působit ve formě organizační složky. 

Poslední novelizace zákonem č. 138/1995 Sb. přinesla pro předškolní zařízení 

povinnost  zařazení  do  rejstříku  škol  a  školských  zařízení  v souvislosti  s novelizací 

zákona č. 564/1990 Sb. zákonem č. 139/1995 Sb., dále možnost pro zřizovatele slučovat 

předškolní  zařízení  a  školská  zařízení  jako  jednu  právnickou  osobu.  Dále  je  zde 

stanoven nejnižší počet dětí v mateřské škole podle počtu tříd a počtu zařízení v obcích. 

Výjimky z počtu povoloval školský úřad. Pro soukromá předškolní zařízení je stanoven 

způsob  poskytování  dotací  ze  státního  rozpočtu.  Je  zde  taxativně  uvedeno,  jakou 

povinnou  dokumentaci  musí  předškolní  zařízení  vést  a  jaké  výstupy  předávat 

ministerstvu.  Předškolní  zařízení,  která  byla  zřízena  socialistickými  organizacemi  se 

musela do půl roku od nabytí účinnosti novely transformovat na obecní, jinak se z nich 

stala soukromá zařízení.

Od  ledna  1992  vstoupila  v platnost  i  účinnost  vyhláška  č.  35/1992  Sb.,  o 

mateřských  školách17,  která  nově definuje  přístup  k předškolnímu vzdělávání.  Cílem 

předškolní  výchovy  je  zdravý  tělesný,  psychický  a  sociální  vývoj  dítěte,  který  se 

zaměřuje na jeho individuální a osobnostní rozvoj, dále přispívá ke zvýšení sociální a 

kulturní úrovně a dává předpoklad k pozdějšímu vzdělávání. Vyhláška stanoví pravidla 

pro přijímání, organizaci vzdělávání, nejvyšší počty dětí ve třídě, způsob stravování a 

zajišťování bezpečnosti  a ochrany zdraví dětí  v době pobytu v předškolním zařízení. 

Problém s počty dětí ve třídě, který vyhláška stanoví na dvacet, však mohl ředitel po 

dohodě  se  zřizovatelem  zvýšit  až  na  kapacitu  schválenou  hygienickými  stanicemi, 

pokud byly  zajištěny pedagogické,  hygienické  a  organizační  podmínky.  Postupně se 

zvyšoval  počet  dětí  ve  třídách  až  na  30  dětí.  Počty  dětí  se  taxativně  snižovaly  při 

umístění alespoň 2 dětí mladších tří let nebo postižených dětí. 

Přijímání dětí do mateřské školy bylo dáno řediteli, pokud počet přijatých dětí 

nepřesáhl počet, které mohl přijmout. Poté rozhodoval zřizovatel. Ředitel byl také touto 

vyhláškou zmocněn k ukončování docházky do mateřské školy, jestliže dítě bez omluvy 

nejméně  jeden  měsíc  nedocházelo,  zákonný  zástupce  dítěte  závažným  způsobem 

opakovaně  narušoval  provoz  mateřské  školy,  také  ve  zkušební  době  na  základě 

doporučení  praktického  lékaře  pro  děti  a  dorost  nebo  pedagogicko-psychologické 

poradny či speciálně pedagogického centra. 

17 Vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřské škole, vydané ve Sbírce zákonů částka 6, ročník 1992
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      3. 2 Platná školská legislativa

V posledních letech nastaly v řízení  školství velké změny,  které  přinesly také 

změny  v legislativě.  Těmto  změnám  však  předcházely  různé  změny  společenské, 

hospodářské  i  průzkumné  na  všech  stupních  řízení  ve  školství.  Tomu  předcházela 

celospolečenská  diskuse,  která  byla  završena  dokumentem  Bílá  kniha,  kde  byly 

předloženy  základní  teze  pro  celospolečenské  změny  ve  školství  na  všech  stupních 

vzdělávání. 

Proces přípravy nové školské legislativy byl  zahájen již v 90. letech a změna 

zákona byla dlouhodobě připravována. Podílelo se na ní ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, Výzkumný ústav pedagogický, profesní organizace jednotlivých stupňů 

škol,  veřejnost  a  pedagogické  fakulty  i  školské  odbory.  Celý  přípravný  proces  byl 

završen vydáním Národního programu rozvoje vzdělávání,  tzv.  Bílá kniha,  vydaným 

v roce 2001 a zároveň byl předložen k další veřejné diskuzi. 

      3.  2.   1 Reforma školství – Bílá kniha

Dokument  Národní  program rozvoje  vzdělávání,  který  dostal  též  název  Bílá 

kniha,  shrnul  všechny  dosavadní  poznatky  a  požadavky  na  budoucí  vývoj  celé 

vzdělávací soustavy v České republice, ze které měla vycházet i příprava legislativy. Na 

vznik  a  zejména  schválení  nového  školského  zákona  netrpělivě  čekaly  jak  školy 

samotné, tak i další instituce státní správy a samosprávy. Bílá kniha přináší nový pohled 

na  výchovu  dětí  v předškolním  věku.  „Za  výchovu  a  vzdělávání  děti  odpovídají 

především  rodiče,  oni  jsou  také  jejich  prvními  učiteli.  Institucionální  předškolní 

vzdělávání  podporuje  výchovné  působení  rodiny,  doplňuje  je  o  specifické  podněty, 

rozvíjí  je  a  obohacuje.  Stává  se  tak  místem,  kde  děti  získávají  především sociální 

zkušenosti,  základní  poznatky o životě  kolem sebe a  první  podněty pro pokračující 

vzdělávání a celoživotní učení.  Předností institucionálního předškolního vzdělávání je 

odborné vedení dětí  a cílevědomé vytváření  vhodných podmínek pro jejich rozvoj a 

vzdělávání. V případě potřeby zde dochází ke kompenzaci nedostatků v uspokojování 

potřeb dítěte v jeho rozvojové stimulaci.“18

Činnosti mateřských škol se měly týkat tyto změny:

18 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, str. 45
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 Zajistit  každému dítěti  zákonný nárok na předškolní  vzdělávání  a na reálnou 

možnost  je  naplnit  –  bude  nepovinné,  avšak  místo  zajištěno  pro  všechny, 

zřizování přípravných tříd na školách k integraci sociálně, kulturně a zdravotně 

handicapovaných dětí

 Propracovat systém sociálních úlev – aby poplatek nebyl překážkou účasti dětí 

na předškolním vzdělávání.

 Upravit finanční normativ pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami

 Umožnit,  aby  se  při  rozhodování  o  odkladu  školní  docházky  podílel  svým 

doporučením i předškolní pedagog.

 Podporovat  vzdělávací  programy  zaměřené  na  péči  o  děti  mladší  tří  let  ve 

spolupráci  s rodinou, zaměření se na specifikum převážně romské populace a 

dětí se zvláštními výchovnými potřebami a znevýhodněné děti.

 Vypracovat rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a závaznost 

podle  něj  pracovat  stanovit  zákonem,  vymezit  finanční  podporu  grantům na 

rozvoj vzdělávacích programů.

 Zajistit vysokoškolské vzdělávání bakalářského studia nebo vyššího odborného 

vzdělání  pro  kvalifikaci  učitelek  mateřských  škol  –  tím  posílit  i  sociální  a 

profesní status předškolních pedagogů.

 Změnu požadovaného studia a kvalifikace zajistit legislativně. Stávající střední 

školy  zaměřené  na  přípravu  učitelek  transformovat  na  všeobecné  školy 

s pedagogickým zaměřením bez získání plné kvalifikace.

Bílá  kniha  byla  předložena  k široké  diskuzi  a  na  základě  všech  podkladů  a 

připomínek byl následně připravován nový školský zákon. Bohužel ne vše, co Bílá 

kniha v oblasti předškolního vzdělávání obsahovala, se stalo platnou normou. 

      3.  2.   2 Školské zákony ve vztahu k mateřské škole

Nový školský zákon  č.  561/2004 Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním a 

vyšším  odborném a  jiném vzdělání  –  školský  zákon,  který  byl  vyhlášen  ve  Sbírce 

zákonů částka  190 ze dne 10.11.  2004 a  nabyl  účinnost  1.  ledna  2005,  je  základní 

platnou právní normou pro oblast vzdělávání v současné době. Vzniká tak komplexní 

právní úprava pro celý vzdělávací  systém, státní správu i samosprávu ve školství  a 

stanoví základní obsahové okruhy vzdělávání. Změnil se tak dosavadní systém zákonů 
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v regionálním školství. Zákon nahradil hned tři zákony – č. 76/1978 Sb. o předškolních 

a školských zařízeních, zákon č. 29/1984 Sb., školský zákon a zákon č. 564/1990 Sb., o 

státní správě a samosprávě ve školství, všechny ve znění pozdějších předpisů. Zákon již 

prošel několika novelizacemi: zákonem č. 383/2005 Sb., č. 161/2006 Sb.,č. 179/2006 

Sb.

Dalším  důležitým  přijatým  zákonem  je  č.  563/2004  Sb.,  o  pedagogických 

pracovnících, který byl přijat společně se školským zákonem a jeho účinnost byla také 

od 1.1. 2005. K oběma přijatým zákonům byly vydány prováděcí vyhlášky a nařízení 

vlády, kterými se zabývá další kapitola.

Zákon č. 561/2004 Sb. obsahuje řadu ustanovení umožňujících a prohlubujících 

demokratizaci vzdělávání a posilujících jeho evropský rozměr. V souladu s evropskými 

trendy  zákon  vytváří  nezbytnou  základnu  pro  celoživotní  učení,  zavádí  opatření 

zvyšující účast na předškolním vzdělávání, zajišťuje svobodu volby vzdělávací cesty a 

vzdělávací  instituce,  odstraňuje  selekci  ze  vzdělávacího  procesu,  nabízí  možnost 

přizpůsobení  vzdělávacího  systému  jednotlivci,  tím  podporuje  individualizaci 

vzdělávání. Výuka na všech stupních škol bude probíhat podle rámcových vzdělávacích 

programů, na jejichž základě si bude škola na míru vypracovávat svůj vlastní školní 

vzdělávací program. Výstupem bude snaha o získání klíčových kompetencí dítěte, žáka 

či studenta.

Jaké zásadní změny přináší školský zákon pro činnost a práci mateřských škol? 

Mateřská škola se stává po dlouhých letech opět školou, obecnými cíli vzdělávání jsou 

rozvoj  osobnosti  člověka,  který  probíhá  na  základě  vytvořeného  rámcového 

vzdělávacího programu, který si každá mateřská škola rozpracovává ve svém školním 

vzdělávacím programu – §§ 2 - 5. Dále § 8 dává zřizovatelům pravidla pro zřizování 

škol – pro školy zřizované krajem, obcí či dobrovolným svazkem obcí jsou přípustné 

pouze formy příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby. Název školy musí 

obsahovat označení druhu nebo typu. Pro činnost a práci mateřských škol je důležitý § 

12,  na  jehož  základě  škola  uskutečňuje  vlastní  hodnocení  a  hodnocení  prováděné 

Českou školní inspekcí. Hodnotit školu může i zřizovatel na základě kritérií, které samo 

předem zveřejní.  Zákon pamatuje  i  na  vzdělávání  příslušníků národnostních  menšin 

v regionech,  jsou  taxativně  dány  limity  pro  zřizování  škol  a  tříd  pro  tyto  děti.  Na 

školách je umožněno vyučovat náboženství registrovanými církvemi, a to po vzájemné 

dohodě se školou. 
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V  §  16  a  17  je  upraveno  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními 

vzdělávacími  potřebami  a  nadaných.  Hlavní  formy  pro  vzdělávání  těchto  dětí  jsou 

individuální integrace, skupinová integrace a na posledním místě samostatně zřizované 

školy  pro  žáky  se  zdravotním  postižením,  případně  kombinací  předchozích  forem. 

K těmto dětem je možno zřizovat funkci asistenta pedagoga, který se stal pedagogickým 

pracovníkem. 

Zákon dává žákům a studentům a jejich zákonným zástupcům práva a povinnosti 

v § 21 a 22. Zákonem je předepsaná též povinná dokumentace škol. Pro mateřské školy 

to jsou tyto dokumenty:

 rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

 evidence dětí dále zvaná školní matrika

 doklady o přijímání, průběhu a ukončení vzdělávání

 vzdělávací programy

 zpráva o vlastním hodnocení mateřské školy

 třídní kniha

 školní řád

 záznamy z pedagogických rad

 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky

 protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy

 personální,  mzdovou,  účetní,  hospodářskou dokumentaci  a  další  dokumentaci 

stanovenou zvláštními právními předpisy

Školní matrika obsahuje tyto důležité informace o dítěti v mateřské škole:

 jméno, příjmení,  rodné číslo,  státní  občanství,  datum a místo narození,  místo 

trvalého pobytu

 údaje o předchozím vzdělávání

 datum zahájení vzdělávání ve škole

 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání a vyučovací jazyk

 údaje  o  zdravotním  postižení  nebo  zdravotním  znevýhodnění,  případně 

sociálním znevýhodněním, pokud byl tento údaj zákonným zástupcem poskytnut

 údaje o zdravotní způsobilosti 

 datum o ukončení vzdělávání ve škole

 jméno,  příjmení  zákonného  zástupce,  místo  trvalého  pobytu  a  adresa  pro 

doručování písemností, telefonické spojení
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Bezpečnost a ochrana zdraví dětí (§ 29) je zabezpečena po celou dobu pobytu 

dítěte  ve  škole  a  při  akcích  přímo souvisejících.  Mateřská  škola  je  povinna  zajistit 

bezpečnost a přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky 

pro  jejich  zdravý  vývoj  a  pro  předcházení  vzniku  sociálně  patologických  jevů. 

Konkrétní opatření se zakotvují ve školním řádu (§ 30). Ten vydává ředitel a zveřejní jej 

na přístupném místě ve škole, seznámí s ním všechny zaměstnance a zákonné zástupce 

dětí. Školní řád upravuje vše podstatné pro řádný chod školy a musí obsahovat:

 podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a 

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 provoz a vnitřní režim školy

 podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před 

sociálně  patologickými jevy,  před projevy diskriminace,  nepřátelství  nebo 

násilí

 podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Pro předškolní vzdělávání jsou v zákoně vymezeny § 33 – 35. Je zde zakotven 

cíl předškolního vzdělávání, ze kterého vychází rámcový program, dále školní program. 

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla ve věku tří až šesti let. To znamená, že 

není  určena  nejnižší  věková hranice  pro přijetí,  avšak  dítě  musí  splňovat  podmínky 

stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. O přijetí rozhoduje 

ředitel, a pokud je to škola zřízená státem, obcí, krajem nebo svazkem obcí, rozhoduje o 

přijetí  i  ukončení  ve  strávním řízení  podle  zákona č.  500/2004 Sb.,  správním řádu, 

v souladu s § 165, odst. 2, písmene b) školského zákona. Nově je v zákoně zakotvena 

povinnost přednostního přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky.  Ukončit  docházku  může  ředitel  po  předchozím  upozornění  písemně 

oznámeném zákonnému zástupci dítěte v souladu s § 35 jen v těchto případech, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c)  ukončení  doporučí  v průběhu  zkušebního  pobytu  dítěte  lékař  nebo  školské 

poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské 

škole nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný 

termín úhrady.
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Další  část  zákona se týká  již  základního  vzdělávání,  kde  je  však  nutné,  aby 

vedoucí  pracovnice  mateřských  škol  znaly  zejména  §  37  o  odkladu  povinné  školní 

docházky, kterou odloží ředitel základní školy na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře. Pokud je odklad školní docházky udělen, doporučí ředitel základní 

školy  dítěti  docházku  do  přípravné  třídy  nebo  do  mateřské  školy,  pokud  tam  již 

nedochází. Pracovnice mateřské školy tedy nemají žádné zákonné možnosti vyjádřit se 

k odkladu  školní  docházky.  Přesto  si  myslím,  že  dokáží  velmi  dobře  tuto  nutnost, 

případně nepotřebnost odkladu posoudit a radami zákonným zástupcům dítěte pomoci. 

Nebyla tedy naplněna plánovaná představa, aby se při rozhodování o odkladu školní 

docházky podílel svým doporučením i předškolní pedagog, jak o tom uvažovala Bílá 

kniha.

Činnosti mateřských škol se opět týká § 123, který stanoví možnost poskytovat 

vzdělávání za úplatu ve škole, která neposkytuje stupeň vzdělání a tou mateřská škola 

je.  Naopak bezplatnost je zaručena dětem v posledním ročníku mateřské školy, kam 

patří  i  děti  s odkladem  školní  docházky.  Maximální  výši  a  postup  vybírání  určuje 

vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. 

Část dvanáctá školského zákona, která má § 124 – 140 se týká školské právnické 

osoby, jako další možné právní varianty pro zřízení škol a školských zařízení. Zatím 

všechny  mateřské  školy,  které  jsou  předmětem  i  mého  výzkumu  mají  právní 

subjektivitu jako příspěvkové organizace.

Pokud je  mateřská  škola  zřízena  a  chce  mít  nárok na přidělování  finančních 

prostředků ze státního rozpočtu musí být zapsána do školského rejstříku, který vede pro 

mateřské  školy  zřizované  obcí,  dobrovolným svazkem obcí  nebo  krajem jednotlivý 

krajský úřad.  Povinné  údaje,  které  jsou nutné  k zápisu,  k  podání  žádosti  a  všechny 

náležitosti pro zápis do rejstříku jsou stanoveny v § 144 – 151. 

Druhou  obdobou  zápisů  je  rejstřík  školských  právnických  osob,  který  vede 

ministerstvo a vede v něm školy a školská zařízení, která vznikla jako školská právnická 

osoba podle paragrafu 125. Tento zápis upravují  § 153 – 159. V další  části  školský 

zákon  upravuje  financování  ze  státního  rozpočtu,  podmínky,  rozsah  a  pravidla  pro 

přidělování finančních prostředků pro všechny typy škol a školských zařízení.

Pro řízení mateřské školy je nutná znalost § 164 – 166, které se týkají výkonu 

funkce  ředitele,  jeho  pravomocí,  povinností,  výkonu  státní  správy  ve  jmenovaných 

případech.  Mateřských  škol  zřizovaných  státem,  krajem,  obcí  nebo  dobrovolným 
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svazkem obcí se týká výkon správní správy pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 

ukončování předškolního vzdělávání  a snížení nebo prominutí  úplaty za poskytování 

vzdělávání. To znamená, že rozhoduje ve správním řízení podle zákona 500/2004 Sb., 

správní řád. 

Další část zákona upravuje činnost ministerstva a České školní inspekce, stanoví 

rozsah jejich činnosti,  výkon státní správy,  provádění kontroly průběhu vzdělávání  a 

čerpání  finančních  prostředků přidělených  ze  státního  rozpočtu  v §  169 –  176.  Pro 

činnost samosprávných územních celků ve školství jsou vymezeny § 177 – 182. 

Závěr zákona je vyhrazen společným, přechodným, zrušovacím a závěrečným 

ustanovením tak,  aby mohl  zákon nabýt  účinnost  od 1.  ledna  2005 s výjimkou  zde 

uvedených odkazů. 

Druhým důležitým zákonem, který byl přijat společně se školským zákonem, je 

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tento zákon nahrazuje všechna 

nařízení vlády,  která upravovala míru vyučovací povinnosti  učitelů a míru výchovné 

práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství a vyhlášku č. 139/1997 Sb., o 

podmínkách  odborné  a  pedagogické  způsobilosti  pedagogických  pracovníků  a  o 

předpokladech  kvalifikace  výchovných  poradců.  Tímto  se  předpoklady  pro  výkon 

činnosti pedagogických pracovníků dostávají přímo do zákona a jsou stanoveny vyšší 

právní normou. Zákon dále upravuje podmínky pro další vzdělávání a kariérní systém 

pedagogických  pracovníků.  Zákon  se  vztahuje  na  všechny  pedagogické  pracovníky 

všech zřizovatelů, pokud v něm není stanoveno jinak. Je zde jasně stanoveno, kdo je 

pedagogickým pracovníkem:

a) učitel

b) vychovatel

c) speciální pedagog

d) psycholog

e) pedagog volného času

f) asistent pedagoga (ten je nově mezi těmito pracovníky)

g) trenér

h) vedoucí pedagogický pracovník

Všichni  výše  jmenovaní  jsou  povinni  vykonávat  přímou  výchovnou,  vyučovací, 

speciálně  pedagogickou  nebo  pedagogicko-psychologickou  činnost  v rozmezí  hodin, 

které stanoví nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 
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pedagogických pracovníků. Zákonem je uvedeno, jaké jsou předpoklady a požadavky 

pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a další pro výkon funkce ředitele školy. 

Tyto předpoklady platí i pro učitelku mateřské školy a patří sem:

a) způsobilost  k právním  úkonům  –  omezení  je  vyznačováno  do  občanského 

průkazu

b) splnění  odborné  kvalifikace  pro  přímou  pedagogickou  činnost  –  odkládá 

získaným dokumentem o absolvování příslušné školy - viz další odstavec

c) bezúhonnost – se prokazuje výpisem z rejstříku trestů

d) zdravotní  způsobilost  –  dokládá  se  potvrzením  od  smluvního  závodního 

preventivního lékaře

e) prokázání znalosti  českého jazyka – prokázáno vykonáním maturitní  zkoušky 

z českého jazyka nebo v rámci celoživotního studia na vysoké škole či v zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo v jazykové škole 

Předpoklady pro funkci ředitele školy, které musí splňovat ředitel mateřské školy:

- všechny, které jsou uvedeny výše v bodech a) – e) a dále

- 3 roky praxe ve stejném typu školy nebo s obdobným zaměřením

- u škol zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 

dále znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele, a to předem 

nebo nejpozději do dvou let po jmenování do funkce 

Další  díl  zákona  uvádí  požadavky  pro  získání  kvalifikace  pedagogických 

pracovníků. Pro učitele mateřské školy je možností více. Od středoškolského, vyššího 

odborného  až  po  vysokoškolské  vždy  zaměřené  na  pedagogiku  předškolního  věku 

s výjimkou absolventa vysokoškolského oboru ve studijním programu zaměřeného na 

speciální pedagogiku, který pracuje ve třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními 

vzdělávacími  potřebami.  Zde opět  nedošlo k naplnění  požadavků stanovených v Bílé 

knize, aby učitelky mateřských škol měly vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. 

Nyní sice postačuje vzdělání středoškolské, avšak tyto učitelky, které jsou zařazeny dle 

platného katalogu prací do 9. platové třídy musí mít podle nového nařízení vlády č. 

564/2006  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců  ve  veřejných  službách  a  správě, 

odečteny dva roky ze své pedagogické praxe. 

V  §  23  stanoví  zákon  způsob  a  rozsah  přímé  pedagogické  činnosti,  kterou  je 

povinen stanovit ředitel školy na období školního roku nebo pololetí. Je zde stanoven 

počet  hodin  nad  rozsah  přímé  výchovné  práce,  kdy  4  hodiny  týdně  může  ředitel 
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pedagogovi  nařídit  a  další  hodiny  s ním  dohodnout.  Počty  hodin  přímé  výchovné 

činnosti je stanoven nařízením vlády. 

Dalším  §  24  je  upraveno  další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků,  jejich 

povinnosti  se  stále  vzdělávat,  čímž  si  obnovují,  upevňují,  a  doplňují  kvalifikaci. 

Zejména pro činnost mateřských škol byl v počátku platnosti zákona velmi diskutovaný 

a nesnadno aplikovatelný odstavec o samostudiu, na které náleží pedagogovi nárok 12 

dní ve školním roce. Novelou zákona byla dána pravomoc řediteli školy, že musí určit 

toto čerpání, a to jen v případě, že čerpání nebrání vážné provozní důvody. 

      3.  2.   3 Prováděcí vyhlášky

Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem o pedagogických pracovnících 

č. 563/2004 Sb. byla vláda a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zmocněny 

k vydání těchto prováděcích předpisů, které jsou potřebné pro řízení mateřské školy. 

Pro  snazší  orientaci  uvádím  opravdu  jen  ty,  které  souvisí  s řízením  a  provozem 

mateřských škol. 

 Vyhláška  MŠMT  č.  14/2005  Sb.,  ve  znění  vyhlášky  č.  43/2006  Sb.,  o 

předškolním vzdělávání

 Vyhláška  MŠMT  č.  15/2005  Sb.,kterou  se  stanoví  náležitosti  dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv  a vlastního hodnocení školy

 Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České 

školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

 Vyhláška  MŠMT  č.  54/2005  Sb.,  o  náležitostech  konkursního  řízení  a 

konkursních komisích

 Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních

 Vyhláška  MŠMT  č.  73/2005  Sb.,  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se 

speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  dětí,  žáků  a  studentů  mimořádně 

nadaných ve znění vyhlášky 62/2007 Sb. (novela má účinnost od 1. září 2007)

 Nařízení  vlády  č.  75/2005  Sb.,  o  stanovení  rozsahu přímé  vyučovací,  přímé 

výchovné,  přímé  speciálně  pedagogické,  přímé  pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků
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 Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 Vyhláška  MŠMT  č.  317/2005  Sb.,  o  dalším  vzdělávání  pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. 

 Vyhláška  MŠMT 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 ve školní matriky ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb. 

Cílem práce není rozebírat  všechny výše jmenované vyhlášky a nařízení,  jen 

bych zmínila ty,  které přímo souvisí s řízením mateřských škol. Samozřejmě nejvíce 

ovlivňuje  řízení  vyhláška  č.  14/2005  Sb.  ve  znění  vyhlášky  č.  43/2006  Sb.,  o 

předškolním vzdělávání. V úvodu jsou stanoveny podrobnosti o podmínkách provozu 

mateřské školy,  která spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a 

právnickými  osobami,  s cílem  vyvíjet  aktivity  a  organizovat  činnosti  ve  prospěch 

rozvoje  dětí.  Mateřská  škola  může  mít  provoz  polodenní  (do  6,5  hodin  denně), 

celodenní (maximálně 12 hodin denně) nebo internátní. Mohou být zřízeny provozy i 

kombinované. Předškolní vzdělávání se člení na 3 ročníky z důvodu přesného určení, 

které  děti  jsou  v ročníku  třetím  a  jsou  tudíž  ze  zákona  osvobozeny  od  úplaty  za 

poskytování předškolního vzdělávání. Sem patří děti, které v příslušném školním roce 

dosáhnou 6 let věku a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Třídy 

se však mohou naplňovat dětmi z různých ročníků, což více odpovídá novým trendům 

ve výchově předškolních dětí i naplňování cílů z rámcového vzdělávacího programu. 

Vyhláška dále stanoví počty dětí ve třídě mateřské školy. Ty jsou stanoveny na 

maximum 24 a minimální počty jsou stanoveny podle toho, zda jsou v obci jedna nebo 

více mateřských škol  s jednou nebo více třídami.  Také jsou upraveny počty dětí  ve 

třídách, ve kterých jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Z těchto počtů může 

zřizovatel  po  dohodě  se  zřizovatelem  povolit  výjimku  do  4  dětí.  To  znamená,  že 

maximální kapacita třídy mateřské školy může být až 28 dětí na třídu, což znemožňuje 

naplňování  cílů  daných  školským  zákonem,  neboť  nelze  zajistit  individualizaci  ve 

vzdělávání.  Pokud zřizovatel povolí výjimku z nejnižšího počtu dětí ve třídě, musí pak 

dofinancovat náklady, které jsou jinak hrazeny ze státního rozpočtu.

Dalším problematickým ustanovením této vyhlášky je přerušení nebo omezení 

provozu. Zejména prázdninový provoz lze dnes velmi těžko zajistit pro děti z jiných 

mateřských škol, má-li  se na přijímání vždy vztahovat správní řízení. Nejenže dojde 

k značné administrativní zátěži ředitele,  ale hlavně v dnešní době, kdy jsou mateřské 
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školy  zaplněny  na  maximum,  nelze  děti  přijmout,  protože  ředitel  nesmí  ani  při 

prázdninovém provozu překročit svou stanovenou kapacitu školy. Z tohoto důvodu byla 

novelizací vyhlášky zrušena povinnost ředitele, aby náhradní provoz zajistil. Má vůči 

rodičům pouze povinnost dobu omezení nebo přerušení provozu oznámit nejméně dva 

měsíce dopředu. Nově však novelizace přinesla i omezení nebo přerušení provozu ze 

závažných důvodů, jakými jsou organizační nebo technické důvody. Zde musí ředitel 

oznámit tuto skutečnost zákonným zástupcům neprodleně. 

Další  ustanovení  upravují  stravování  dětí,  péči  o  zdraví  a  bezpečnost  dětí  a 

vybírání úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec 

nebo dobrovolný svazek obcí. Výši této úplaty stanovuje ředitel na školní rok předem, 

nejpozději  do  30.  června  ji  oznámí  a  stanovená  částka  nesmí  přesáhnout  50  % 

skutečných  průměrných  měsíčních  neinvestičních  nákladů  na  dítě.  Pro  děti,  jejichž 

docházka je z důvodu pobírání rodičovského příspěvku omezena na 4 hodiny denně, je 

stanovena úplata ve 2/3 výši základní částky. Rodiny, které pobírají sociální příspěvek a 

fyzická osoba, která pečuje o dítě v pěstounské péči, mohou být osvobozeny od placení 

úplaty,  jestliže  tuto  skutečnost  doloží.  Což  umožňuje  rodinám,  které  jsou  sociálně 

znevýhodněné,  aby  se  jejich  děti  mohly  účastnit  předškolního  vzdělávání.  Tím  je 

naplněn jeden ze záměrů z Bílé knihy.

Pro řízení mateřské školy musí ředitel  velmi dobře znát i  všechny další  výše 

uvedené vyhlášky a nařízení vlády, musí také umět všechna ustanovení aplikovat do 

praxe. Samozřejmě legislativa, která je uvedena v této práci není konečná. Ředitel se 

musí orientovat i v dalších právních normách, jako je zákoník práce, občanský zákoník, 

správní řád, zákon o rodině a spousta dalších právních norem, které souvisí s výkonem 

jeho funkce. Já jsem se v této práci věnovala pouze školským normám. 

Jako ředitelka školy mohu konstatovat, že pro vedoucí pracovníky ve školství je 

v současné  době  naprosto  nezbytná  nejen  znalost  právních  předpisů,  ale  i  základy 

managementu jako takového. Proto se domnívám, že stávající povinnost pro ředitele ze 

zákona  o  pedagogických  pracovnících  uvedená v  §  5  odstavec  2,  kterou  je  získání 

znalostí  v oblasti  řízení  školství absolvováním studia pro ředitele,  považuji  za velmi 

žádoucí.  Protože  jsem lektorkou studia  pro ředitele  škol  a  školských zařízení,  které 

pořádá Národní institut pro další vzdělávání, vím, že je o toto studium velký zájem a 

účastní se ho nejen ti, kterým je povinnost dána zákonem, ale i ředitelé, kteří mají více 

jak 10 let řídící praxe nebo nejsou zřizovány státem, krajem nebo obcí, tak i vedoucí 

pracovníci na jiných vedoucích pozicích. 
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4.  Výzkum

V souvislosti s touto prací jsem provedla výzkum u řídících pracovníků na úseku 

předškolního vzdělávání, abych zjistila a ověřila, jaká je znalost školských předpisů a 

zejména jak funkční tyto předpisy jsou pro skutečnou potřebu činnosti mateřských škol. 

V dnešní  době  se  bez  dobré  znalosti  školských  předpisů  žádný  vedoucí  pracovník 

neobejde a spoléhat se na kusé informace od zřizovatele, z tisku nebo kolegyň nelze. 

     4.   1 Cíl výzkumu

Cílem  výzkumu  bylo  zjistit,  jak  současné  platné  školské  předpisy  vyhovují 

potřebám provozu  mateřských  škol,  který  byl  prováděn  formou  dotazníků  i  osobní 

konzultací s ředitelkami a vedoucími pracovnicemi. Za důležité také považuji zjištění, 

jak  dokáží  řídící  pracovnice  s právními  předpisy  pracovat  a  zda  jim  jsou  jasné 

formulace v zákonech a vyhláškách. Dále mi také velmi pomohl kontakt s ředitelkami a 

vedoucími při účasti na přednáškách a kurzech, kterých jsem se zúčastnila jako lektorka 

i jako posluchačka. 

     4.   2 Stanovení výzkumného problému

Vzhledem k tomu, že má práce se zabývá legislativou pro řízení mateřské školy, 

bude  i  stanovení  výzkumného  problému  v návaznosti  na  první  část  mé  práce. 

Výzkumným  problémem  pro  tento  výzkum  je  tato  otázka:  „Odpovídá  stávající 

legislativa potřebám a podmínkám potřebným k řízení mateřské školy?“

     4.   3 Metody výzkumu

Hlavní  metodou  prováděného  výzkumu  byla  dotazníková  akce  mezi  řídícími 

pracovníky  mateřských  škol.  Dotazník  jsem  koncipovala  tak,  abych  se  dozvěděla 

základní informace o pracovnících – jejich funkci, velikost školy a počet let, po kterou 

školu  řídí,  orientační  věk,  délku  právní  subjektivity  i  nejvyšší  dosažené  vzdělání 

respondentů.  Také  mě  zajímal  způsob seznamování  se  s novými  právními  předpisy. 

Další částí dotazníku je 15 otázek, ke kterým dotazovaní volili dopovědi ze čtyř variant 

–  ano,  spíše  ano,  spíše  ne,  ne.  Dále  se  mohli  písemně  vyjádřit  ke  každé  otázce  a 
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navrhnout  případné  změny.  Toho  také  často  využívali.  K dalším  metodám  musím 

přiřadit též pohovory s ředitelkami, které dlouhodobě působí v řídící funkci a kolegyň 

ze  studia  managementu  a  Asociace  předškolní  výchovy,  se  kterými  jsem  také 

konzultovala názory na otázky legislativy pro řízení mateřské školy. 

     4.   3.   1 Pilotní výzkum

Abych  mohla  posoudit,  zda  jsou  mé  otázky na  výzkum vhodné  a  pokrývají 

sledovaný problém, provedla jsem nejdříve pilotní výzkum. Obrátila jsem se na deset 

ředitelek,  které osobně znám a jsou ve znalostech řízení mateřské školy zběhlé,  aby 

posoudily  kvalitu  dotazníku  a  zkusily  odpovědět  na  dané  otázky.  Většina  z nich  jej 

považovala  za  vhodný,  přesto  se  některé  z nich  vyjádřily  i  kriticky,  a  proto  jsem 

z jednotlivých odpovědí mohla zjistit, že je lepší dotazník přepracovat a hlavně otázky 

pokládat  jinou,  vhodnější  formou  tak,  aby  vedly  k opravdovému  zamyšlení  se  nad 

problémem. Jejich písemné poznámky a dodatky mi pomohly k přepracování dotazníku 

pro další využití ve výzkumu. Za jejich cenné rady jsem jim velice vděčná. Teprve poté 

byl proveden samotný výzkum .

     4.   3.   2 Výsledky a zpracování výzkumu

Dotazníky jsem formou mailové pošty rozeslala i osobně předala mezi ředitelky 

a vedoucí  učitelky mezi 70 vedoucích pracovnic převážně v Ústeckém kraji, kde je mi 

problematika  řízení  mateřských  škol  nejvíce  známá,  dále  jsem  se  obrátila  na  své 

kolegyně  ze  studia  školského managementu  a  bývalé  kolegyně  ze  studia  předškolní 

pedagogiky, které pracují v řídících funkcích. Návratnost dotazníků byla vysoká, zpět 

mi přišlo 52 dotazníků. Všechny odpovědi byly od žen. Co se týká věkového složení, 

tak ve věku do 30 let nebyla žádná, 31 – 40 let 15 %, ve věku 41 – 50 let největší část, a  

to 56 % ve věkovém rozmezí 51 – 60 29 % . Většinou to byly ředitelky mateřských 

škol, a to jak samostatných, tak sloučených subjektů. Složení respondentů znázorňuje 

následující graf.
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graf č. 1
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Pro získání informací o respondentech jsem požadovala znát nejvyšší dosažené 

vzdělání.  Převažovalo  středoškolské  vzdělání  u  řídících  pracovnic  i  úřednic  kraje  a 

zřizovatelů.  Většina  řídících  pracovnic  však  v současné  době  studuje  nebo  se  na 

studium chystá,  aby  získala  vysokoškolské  vzdělání.  Souvisí  to  nejen  se  snahou  o 

zvýšení kvalifikace z důvodu lepšího uplatnění a orientaci při řízení, ale i se stávajícím 

diskriminujícím finančním ohodnocením pro středoškolsky vzdělané učitelky, které jsou 

zařazeny v deváté a desáté třídě, jak ukládá nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

graf č. 2
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Za  další  důležitou  informaci  jsem  považovala  dotaz,  odkud  získávají 

respondentky  informace  o  nových  právních  předpisech.  Většina  z nich  uvedla  více 

zdrojů, což považuji za velmi příznivé, neboť dnes už neplatí to, že všichni čekají, až 
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jim informace přijdou samy. Nejvíce dnes všechny pracují s internetem a informace si 

získávají přímo ze Sbírky zákonů, která je k dispozici na www.mvcr.cz/sbirka, nebo na 

stránkách MŠMT na adrese www.msmt.cz případně na stránkách krajského úřadu, kde 

naleznou  odkaz  na  stránky  MŠMT.  Od  zřizovatelů  mají  informace  jen  některé 

pracovnice ve větších obcích, kde pracují samostatné odbory školství. Nejméně se dnes 

spoléhají  na informace z různých publikací,  kde se mohou vyskytovat  i  chyby nebo 

nepřesné formulace, kde může právní znění jinak vyznít. 

graf č. 3

1.První otázkou v dotazníku byl dotaz:  Dokážete pracovat se školskými předpisy?

32 % odpovědělo ano, 68 % spíše ano. Z toho vyplývá, že ne všechny pracovnice jsou si 

znalostí  školských  předpisů  úplně  jisté  nebo  se  bojí,  že  jejich  znalosti  nejsou 

stoprocentní. Přesně opačné závěry byly na druhou otázku: 

2.  Naplňuje  program  vaší  školy  cíle  předškolního  vzdělávání  uvedené  ve  školském  

zákoně? 68 % tvrdí, že ano, spíše ano uvádí jen 32 % pracovnic, záporné odpovědi u 

otázky 1. a 2. nebyly žádné. 

Protože všechny mateřské školy, které jsem oslovila jsou zřizované obcí, je přijímání 

dětí prováděno v souladu se správním řádem č. 500/2004 Sb. Další otázka zněla: 

3. Probíhá přijímací řízení v souladu se správním řádem – zákonem 500/2004 Sb.? 

Na tuto otázku 80 % odpovídá ano, 14 % spíše ano a jen 4 % mají pocit, že spíše ne. 

V několika  komentářích  k této  otázce  se  vyskytl  názor,  že  pro  přijímání  dětí  do 
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mateřské  školy  je  tento  způsob  velmi  složitý  a  náročný,  jak  administrativně,  tak  i 

organizačně ve vztahu k účastníkům řízení. 

4. Jsou dostačující důvody, pro které může ředitelka ukončit předšk. vzdělávání?

V této  otázce  se  názory  velmi  rozcházely.  Převážně  vyšel  názor,  že  jsou  důvody 

postačující.  Menšina  respondentek  se  vyjádřila  opačně  a  uvádí,  že  důvody  dané 

zákonem jsou těžko aplikovatelné a postrádají důvody pro ukončení z důvodu špatné 

adaptace  bez  toho,  aby  k tomu  muselo  být  vyjádření  lékaře  nebo  školského 

poradenského zařízení. Graf níže ukazuje zastoupení odpovědí: 

graf č. 4
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5. Má mít MŠ možnost dávat doporučující posouzení k odkladu školní docházky?

Tato otázka přinesla jasně pozitivní odpověď. 76 % - ano, 16 % - spíše ano, jen 4 % se 

domnívá, že spíše ne a 2 % - ne. Vzhledem k tomu, že se učitelky považují za odborně 

způsobilé k posouzení školní zralosti, vidí i odpověď na tuto otázku kladně. Protože i 

v Bílé knize se hovoří o tom, aby předškolní pedagog mohl mít posuzující pravomoci 

k udělení  odkladu  školní  zralosti,  považuji  tuto  pravomoc  pro  mateřskou  školu  za 

vhodnou. Přestože  tomu tak dle stávající legislativy není, převážná většina rodičů dává 

na doporučení učitelek svých dětí a pokud jim učitelka odklad doporučí, považují její 

názor za směrodatný. Podle stávajícího školského zákona je de facto hlavní rozhodnutí 

na  řediteli  základní  školy,  který  buď  doporučující  stanoviska  odborného  lékaře  a 

školského poradenského zařízení  respektuje a  odklad udělí  nebo neudělí.  Poté je na 

39



rodičích, kteří se v souladu se správním řádem mohou proti rozhodnutí ředitele základní 

školy odvolat nebo ho respektovat. 

6. Měla by se úplata za předšk. vzdělávání vybírat i v posledním ročníku docházky?

Tato  otázka  vyzněla  proti  předpokládanému  názoru  ze  zákona,  aby  se  předškolní 

vzdělávání v posledním roce docházky poskytovalo bezplatně.  Většina dotázaných se 

domnívá, že by se úplata vybírat měla. Důvod je zejména v tom, že provoz mateřských 

škol hradí zřizovatel, kterým je v převážné většině obec a ta na krytí nákladů pro tyto 

děti  nedostává  žádné  finanční  prostředky od státu,  který  však  bezplatnost  garantuje 

v zákoně. Dochází tak k rozporu a zřizovatelé přidělují provozní rozpočet tak, aby si 

ředitelé zbývající peníze na krytí potřeb vybírali úplatou. Tu však platí jen děti mladší a 

dá se říci, že její výše se rozpočítá na tyto děti. Samozřejmě je i spousta rozumných 

zřizovatelů, kteří náklady na provoz kryjí plně a mateřská škola nemusí vybírat úplatu 

vůbec. To se však děje spíše na malých obcích, kde se snaží o zachování provozu školy 

a možnosti umožnit vzdělávání všem. K této otázce graf níže:

graf č. 5

Vybírání úplaty v posledním ročníku
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7. Souhlasíte se zrušením důvodů, pro které zřizovatel odvolá ředitele z funkce .§ 166 

odst. 4 a 5 škol. zákona?

Tento dotaz jsem do výzkumu zařadila v době, kdy se objevily názory na změnu u výše 

jmenovaného  ustanovení  školského  zákona,  který  předpokládá  zrušení  důvodů  pro 

odvolávání ředitele. Respektive by se jednalo o větší pravomoci pro zřizovatele, který 

by mohl odvolávat ředitele nejen v případě závažného porušení nebo neplnění právních 

povinností, ale i za jakékoli porušení nebo neplnění povinností vůči zřizovateli. Osobně 

se domnívám, že v případě změny v legislativě by mohlo docházet k zneužívání tohoto 
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ustanovení ze strany zřizovatele. Ředitel by byl často pod nátlakem ze strany zřizovatele 

a v jeho područí. Tím by se výkon funkce ředitele ještě více zpolitizoval a mohly by 

nastat situace, kdy kvalitní vedení by bylo nahrazeno za vedení politicky přijatelné pro 

zřizovatele. 

8. Je pro práci učitelky MŠ dostačující odborná kvalifikace získaná středním vzděláním  

s maturitní zkouškou?

Přestože Bílá kniha předpokládala pro učitelky mateřských škol zvýšení kvalifikačních 

předpokladů,  zákon  o  pedagogických  pracovnících  hovoří  jasně.  Kvalifikace 

středoškolská je dostačující pro výkon této práce. Dle odpovědí je zřejmé, že se i názory 

respondentek velmi lišily. Jako dostačující je vidí 28 %, Spíše dostačující 24 %, avšak 

dost  odpovědí  je  i  opačných.  Zejména  respondentky,  které  mají  vyšší  vzdělání  cítí 

potřebu  změny  a  domnívají  se,  že  pro  práci  učitelky  mateřské  školy  by  mělo  být 

vzdělání vyšší. Rozložení názorů ukazuje graf:

graf č. 6
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9. Je týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti ředitelek MŠ úměrný k dalším 

povinnostem?

V této otázce odpovídaly  ne ředitelky mateřských škol 100 %. Všechny považují  za 

neúnosné svou vlastní míru přímé pedagogické činnosti  k dalším povinnostem, které 

vyplývají z titulu jejich funkce. Vedoucí odloučených pracovišť vidí tuto problematiku 

jinak a svůj rozsah přímé pedagogické činnosti považují spíše za přiměřený. Je to dáno 

tím,  že jejich pravomoci  a zodpovědnost nejsou v takovém rozsahu jako u ředitelek. 
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Zejména  ředitelky  sloučených  škol  reagovaly  na  tuto  otázku  velmi  emotivně  a 

upozorňovaly  na  svou  pracovní  přetíženost  a  přepracovanost.  Také  se  vyskytly 

odpovědi,  kde  ředitelky  přiznávají,  že  tuto  povinnost  mnohdy  obcházejí,  neboť  se 

opravdu  nedá  stihnout  v běžné  pracovní  době  vše,  co  souvisí  s výkonem  funkce  a 

k tomu vykonávat přímou výchovnou činnost. 

10. Řeší vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb. v platném znění potřeby provozu MŠ?

U  tohoto  dotazu  jsem  se  domnívala,  že  se  respondentky  zamyslí  nad  obsahem 

jmenované vyhlášky a přidají své náměty pro možná jiná řešení. Bohužel se tak nestalo 

a odpovídaly jen ve škále – 30 % - ano, 32 % - spíše ano, 22 % - spíše ne a 2 % - ne.  

Z toho ale vyplývá, že se zněním vyhlášky není naprostá spokojenost. Škoda, že se mi 

nepodařilo zjistit, v jakém směru by vyhovovalo lepší znění vyhlášky. 

11. Naplněnost třídy MŠ na 24 dětí + 4 povolené zřizovatelem je přiměřený pro práci  

v souladu RVP PV?

Vyhláška  o  předškolním  vzdělávání  stanovuje  maximální  počet  dětí  v běžné  třídě 

mateřské školy na 24 dětí. Z tohoto počtu však může v souladu s § 23 školského zákona 

povolit výjimku + 4 děti. Vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází k nárůstu 

populace i počtu dětí  navštěvujících mateřskou školu,  nastává v důsledku nedostatku 

míst  v mateřských  školách  k navyšování  kapacity  tříd  na  maximální  možný  počet, 

kterým je s povolenou výjimkou od zřizovatele 28 dětí. Tento počet je dle provedeného 

průzkumu značně nepřiměřený a nevyhovující, jak je vidět na odpovědích v grafu dále:

graf č. 6
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12. Jsou Vám jasné možnosti a podmínky zajištění předškolního vzdělávání v době 

přerušení nebo omezení provozu MŠ?

Dotaz na zajištění provozu v době přerušení nebo omezení provozu jsem dala z důvodu 

někdy  špatného  pochopení  nebo  neporozumění  tohoto  ustanovení  ve  vyhlášce  č. 

14/2005 Sb., pro předškolní vzdělávání v platném znění. Některé školy raději přestaly 

zajišťovat náhradní provoz pro jiné školy, než aby procházely ten složitý administrativní 

proces přijímání dětí ve správním řízení. Tato otázka byla možná špatně položena neboť 

i odpovědi se různily. 44 % - ano, 40 % - spíše ano, 8 % - spíše ne, 4 % - ne. 

13.  Je  pro  provoz  MŠ  postačující  maximální  výše  úplaty,  která  nepřesáhne  50%  

skutečných neinvestičních nákladů?

Vybírání úplaty za poskytování předškolního vzdělávání je ze zákona možná a většina 

škol tuto možnost využívá jako možnost zvýšení příspěvku na provoz, a to v takové 

míře, aby byly uspokojeny provozní potřeby školy. Tam, kde zřizovatel náklady kryje 

v plné výši, ředitelé raději tuto možnost nevyužívají. Avšak jsou i takoví zřizovatelé, 

kteří omezenou výší rozpočtu pro školu nutí k vybírání úplaty v maximální výši, tedy do 

50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě. Objevily se i 

názory, že by vyhláška měla umožnit tuto hranici zvýšit až na 90 %. K tomu naštěstí 

novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb. nedošlo a maximální výše zůstala na 50 %. Převládá i 

zde názor, že stávající výše postačuje, dokonce některé odpovědi byly takové, že školy 

úplatu nevybírají vůbec, což se opravdu děje jen na malých obcích, jak jsem uváděla již 

výše. Názor respondentů je uveden níže:

graf č. 7
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14. Využíváte možnosti snížení úplaty i z jiných důvodů, než které jsou stanoveny ve  

vyhlášce č. 14/2005 Sb. v plat. znění

Přestože školský zákon v § 165 odst. 2 písmene i) dává řediteli možnost snížit úplatu i 

z jiného důvodu, než je stanoven ve vyhlášce, tuto možnost využívá jen 8 % dotázaných 

a 86 % ji nevyužívá vůbec. 6 % odpovědí uvedlo, že spíše nevyužívají, to znamená, že 

si odpovědí nebyli  jistí. Tato možnost také není využívána z důvodu rozhodování ve 

správním řízení. 

15. Máte zpracované Vlastní hodnocení školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb.?

Odpověď na tuto otázku jsem čekala spíše opačnou, než jak ukázaly dotazníky. 64 % 

odpovědí bylo ano, 18 % spíše ano, jen 6 % tvrdilo, že spíše ne a 8 % ještě vlastní 

hodnocení školy nemá zpracované. 

4.    4 Vyhodnocení výzkumu

Mnou  provedený  výzkum  si  nekladl  za  cíl  zkoušet  dotazované  ze  znalostí 

zákonů, chtěla jsem pouze zjistit, zda jsou jim právní normy známé, umí s nimi pracovat 

a  hlavně  zjistit,  co  by  mohlo  být  do  budoucna  změněno  proto,  že  to  nevyhovuje 

stávajícím  potřebám řízení  mateřských  škol.  Domnívám se  tedy,  že  se  mi  podařilo 

analýzou  vyplněných  dotazníků  zjistit  názory  respondentek,  abych  mohla  navrhnout 

některé změny, které by mohly činnost a řízení mateřských škol usnadnit a popřípadě 

vylepšit.  Na mou výzkumnou otázku mohu odpovědět, že ne všechno, co je v platné 

legislativě,  odpovídá  stávajícím požadavkům a  potřebám pro  řízení  mateřské  školy. 

Vzhledem  k reakcím,  které  se  v odpovědích  vyskytovaly  se  domnívám,  že  většina 

respondentek se nad otázkami zamyslela,  a dokonce mi dala doporučující vyjádření a 

návrhy,  jakým  způsobem  by  mohly  případné  změny  nastat.  Tato  doporučení  jsou 

hlavním cílem mé výzkumné práce  a bude se jim věnovat celá zbývající kapitola, ve 

které se pokusím některé změny navrhnout. Vzhledem k tomu, že mi není známa jiná 

práce,  která  by se zabývala  možnostmi  změn  v legislativě,  dovolím si  svůj  výzkum 

zhodnotit. Jsou mi však známá stanoviska asociací předškolní výchovy, proto vím, že se 

podobnými  problémy  také  zabývají  a  snaží  se  vyvíjet  tlak  na  ministerstvo  a 

zákonodárce,  aby  se  nad  některými  problémy,  které  přináší  legislativa  mateřským 

školám,  zamysleli,  případně  se  zasadili  o  jejich  změny.  Proto  jsem  vycházela  i 

z některých názorů těchto profesních organizací. 
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5.  Možné návrhy legislativních změn

Samozřejmě  nejsem  žádný  právník  ani  předkladatel  návrhů  zákona,  jen  si 

dovoluji  na  základě  zjištěných  skutečností  navrhnout  některé  možné  změny  pro 

usnadnění řízení mateřských škol. Jako první možnou změnou by mohlo být získání 

vyšší  odborné  kvalifikace  pro učitele  mateřské  školy.  Jak Bílá  kniha  předpokládala, 

mělo by být vzdělávání předškolních pedagogů na vyšší úrovni než doposud. „Zajistit 

vysokoškolské  vzdělávání  bakalářského studia nebo vyššího  odborného vzdělání  pro 

kvalifikaci  učitelek  mateřských  škol  –  tím  posílit  i  sociální  a  profesní  status 

předškolních pedagogů.“19 Tento záměr pro novou nastupující generaci by se měl stát 

základem  ke  zkvalitnění  vzdělávací  práce  i  zvýšení  společenské  prestiže  učitelek 

mateřských  škol.  Podobně  tuto  situaci  posoudila  i  ministryně  školství  ve  svém 

příspěvku v Učitelských novinách č. 13 tohoto roku, která mluví o svých představách 

ideálního vzdělávacího systému a říká: „Základem tohoto systému by měla být mateřská 

škola,  v níž  pracují  vysokoškolsky vzdělané  pedagožky a pedagogové placení  stejně 

dobře  jako  jejich  kolegyně  a  kolegové  na  jiných  stupních  škol.“20 To  by  se  dalo 

realizovat jen v případě změny zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Prestiž práce učitelek by určitě také posílilo, kdyby mohly mít učitelky společný podíl 

na rozhodování o udělení odkladů školní docházky, protože si myslím, že učitelky jsou 

dostatečně odborně zdatné a znají dítě, u kterého se o odkladu uvažuje. Zněna by se 

týkala školského zákona, kde by v § 34 muselo být přidáno, že učitelky mateřské školy 

ve  spolupráci  s odborným  lékařem  a  školským  poradenským  zařízením  dávají 

stanovisko k udělení odkladu školní docházky. 

Rozhodně by stálo za úvahu zamyšlení nad počtem dětí ve třídě mateřské školy. 

V době přípravy nové vyhlášky se stále hovořilo pouze o počtu dvaceti dětí s možností 

udělení  výjimky  z počtu,  tedy na  maximum 24 dětí  na  třídu.  Vzhledem k tomu,  že 

v posledních  letech  se  průměrná  docházka  přijatých  dětí  zvýšila,  dochází  dnes 

k neúměrnému přeplnění tříd mateřských škol. Tím se nedají vykonávat činnosti a práce 

v duchu nových vzdělávacích metod daných rámcovým programem, ve třídách nelze 

zajistit individualizaci ve vzdělávání, zvyšuje se hladina hluku a celková atmosféra je 

velkou psychickou zátěží jak pro děti, tak i pedagogy. Vím, že ředitelka mateřské školy 

nemusí naplnit kapacitu až na 28 dětí, ale poté má problémy jak se zřizovatelem, který 

19 Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, str. 46
20 Kuchtová, D.: fejeton z UN č. 13/2007 
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se snaží mít školy zaplněné maximálně, tak naráží na finanční normativy,  které nižší 

počet  dětí  ve  třídě  nepokryjí.  Osobně  považuji  za  maximálně  únosný  počet  25 

zapsaných dětí na třídu běžné mateřské školy. Varianty jsou zde možné dvě: 

1. Novelizovat zákon č. 561/2004 Sb. a zrušit odstavec 3 § 23, kde se mluví 

o povolování výjimek z počtu dětí, které může povolit zřizovatel

2. Ponechat  ustanovení  v  §  23,  odstavec  3  ve  školském  zákoně  a 

novelizovat vyhlášku č. 14/2005 Sb. v § 2, odstavec 1  stanovit počet dětí 

na  třídu  mateřské  školy  na  dvacet  dětí,  jak  tomu  bylo  ve  zrušené 

vyhlášce 35/1992 Sb. 

Jak už bylo uvedeno v průzkumné části,  za úvahu stojí i  najít další  možnosti 

ředitele k ukončení předškolního vzdělávání. Stává se pravidlem, že rodiče přihlásí do 

mateřské školy dítě, které následně nezvládá adaptační pobyt ani docházku do školy. 

Ředitel,  který  má  sice  dánu  zkušení  tříměsíční  dobu,  však  musí  mít  k ukončení 

doporučení  lékaře  nebo  školského  poradenského  zařízení.  Jenže  tam  rodiče  nejsou 

ochotni jít nebo toto doporučení nedodají včas a po zkušební lhůtě již nelze docházku 

ukončit z jiných důvodů, než které stanoví zákon. Tady bych viděla jako možnou změnu 

v § 35 odstavec 1 přidáním písmene e) ředitel ukončí docházku, pokud dítě nezvládá 

adaptaci na prostředí mateřské školy nebo svým chováním není schopno se přizpůsobit 

výchovnému působení a životu v kolektivu.

V úvahu přichází i zamyšlení se nad výší úplaty za předškolní vzdělávání a její 

vybírání v posledním ročníku před zahájením školní docházky. Osobně se domnívám, 

že měnit způsob vybírání úplaty není třeba, bylo by však dobré se zamyslet nad tím, zda 

je  dobré,  že  se  úplata  nevybírá  v posledním  roce  před  zahájením školní  docházky. 

Některé děti  navštěvují  mateřskou školu téměř 4 roky,  tedy 3 roky si  zaplatí,  1 rok 

bezplatně.  Další  nastoupí  v posledním  ročníku,  poté  je  mu  udělen  odklad  školní 

docházky a vzdělávání  má 2 roky bezplatné.  Mnohem vhodnější  by bylo,  kdyby se 

úplata  vybírala  po  celou  dobu  docházky,  tedy  i  v posledním  ročníku  předškolního 

vzdělávání.  S tímto  názorem  souhlasila  většina  respondentek.  Samozřejmě  se 

zachováním možnosti osvobození od úplaty pro sociálně slabé rodiny a bezplatnost pro 

děti v přípravných ročnících základní školy. Mým návrhem je tedy v § 123 školského 

zákona  vypustit  v odstavci  2  posední  větu  tohoto  znění:  „Vzdělávání  v  posledním 

ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v přípravné 

třídě základní školy se poskytuje bezúplatně.“21

21 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění
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Další změnou by mělo být snížení přímé výchovné práce u ředitelek mateřských 

škol, tím by se zkvalitnila jejich řídící práce a také snížila jejich naprostá přetíženost, 

kterou v současné době vidím,  a jak tomu odpovídaly i  odpovědi  z výzkumu.  Tento 

problém  byl  několikrát  diskutován  v rámci  Asociace  předškolního  vzdělávání  a 

přenesen doporučujícími usneseními na ministerstvo. Přestože je stále slibováno splnění 

požadavku na snížení  míry výchovné práce ředitelek  mateřských škol  od doby,  kdy 

vznikly příspěvkové organizace povinně, tedy od roku 2003, k dnešnímu dni se stále nic 

nezměnilo  a ani se v blízké době změna nechystá.  Změnu by musela přinést  novela 

Nařízení. vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé  speciálně  pedagogické,  přímé  pedagogicko-psychologické  činnosti 

pedagogických  pracovníků.  Mým  návrhem  je  zachování  stávajícího  členění  podle 

velikosti  škol,  kterou ředitel  řídí  a  stanovení  hodin přímé výchovné práce  uvedené 

v tabulce:

řídící funkce počet tříd ve škole týdenní rozsah hodin přímé 

pedagogické činnosti
ředitel sloučených škol 1 - 2

3 – 4

5 – 6

7 – 10

11 a více

18

15

12

9

6
ředitel samostatné školy 1

2 – 3

4 – 5

6 – 7

8 a více

18

16

13

10

6
zástupce ředitele, vedoucí 

odloučeného pracoviště

1

2 – 3

4 – 5

6 – 7

8 a více

21

18

14

12

8

Posledním problémem v řízení mateřské školy je správní řízení při přijímání dětí 

do  mateřské  školy,  které  dle  stávajícího  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správního  řádu 

považuji za velmi složité a administrativně zatěžující jak pro účastníky řízení, tak pro 
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správní orgán, kterým je ředitel. Pro přijímání dětí do mateřské školy bych navrhovala 

změnu v § 165, odstavec 2,  písmene b) školského zákona zanechat  pouze ukončení 

předškolního  vzdělávání  podle  §  35,  tedy  ve  správním  řízení.  Pro  přijetí  dítěte 

k předškolnímu vzdělávání podle § 34, který by mohl být v odstavci 3 znít takto:

Ředitel  mateřské  školy  rozhoduje  o  přijetí  dítěte  do  mateřské  školy,  popřípadě 

o stanovení  zkušebního  pobytu  dítěte,  jehož  délka  nesmí  přesáhnout  3  měsíce  na 

základě předem daných a jasných kritérií, které si po dohodě se zřizovatelem stanovil.

Závěr

V této  bakalářské  práci  jsem se věnovala  problematice  řízení  mateřské  školy 

v podmínkách stávající legislativy. V první části práce jsem se věnovala seznámením se 

základními právními pojmy, dále jsem uvedla stručný nárys vzniku právních norem na 

českém území a poté shrnula platnou legislativu potřebnou k řízení mateřské školy.

Cíl  práce,  který  jsem si  stanovila,  se  mi  podařilo  splnit.  Abych  si  ověřila  a 

zjistila, zda jsou platné školské normy u řídících pracovnic známé, umí s nimi pracovat 

a jsou vhodná pro řízení, provedla jsem průzkum zaměřený na platnou legislativu. Díky 

průzkumu jsem mohla uvažovat nad tím, co by mohla legislativa v řízení mateřských 

škol usnadnit, co by bylo pro práci vhodnější a jakým směrem by se dalo v budoucnu 

zlepšit jak řízení mateřských škol, tak i celková práce v mateřských školách, která by 

byla jistě přínosem pro všechny zúčastněné – děti, rodiče, učitele, ředitele, zřizovatele i 

celou společnost. Vždyť pro život dítěte je mateřská škola základním kamenem na cestě 

za vzděláváním a na závěr mi dovolte citovat spisovatele Roberta Fulguma a název jeho 

knihy: „Všechno,  co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ 
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Přílohy

1. Dotazník k pilotnímu výzkumu

Vážená kolegyně,

obracím se na Vás se žádostí o vyplnění anonymního dotazníku určeného pro ředitelky 
a vedoucí pracovnice mateřských škol pro potřeby mé bakalářské práce  (PF UK– obor 
Školský management), která se zabývá problematikou řízení školy v podmínkách 
stávající legislativy.
Vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mail: msklostermannova@tiscali.cz nebo na 
adresu:
Mgr. Jaroslava Vatalová
Mateřská škola 
Klostermannova 1474/11,
Děčín VI, 405 02
Předem děkuji za Vaši laskavost, vstřícnost a za Váš čas.
Budete-li v budoucnu potřebovat opačnou pomoc, ráda Vám pomohu.

1. Informace o Vaší řídící pozici:
Funkce:  Počet tříd: Věk: Pohlaví
ředitelka školy 30 a méně žena
ředitelka sloučených MŠ 31-40 muž
pověřená řízením školy 41-50
zástupkyně ředitelky 51-60
vedoucí učitelka 61 a více
jiný název :

Právní subjektivita:            Délka praxe ve funkci ředitelky:           Ukončené vzdělání:

1 – 2 roky 1 – 5 let SŠ
3 – 4 roky 6 – 10 let VOŠ
5 - 10 let 11-15 let VŠ bakalářské

      10 a více 16 a více VŠ magisterské

2. Způsob, jakým se seznamujete s právními předpisy:
a) aktuálním sledováním Sbírky zákonů  

b) jiné internetové zdroje  

c) ze stránek MŠMT nebo KÚ  

d) od zřizovatele  

e) od kolegyň z jiných škol

f) jinak: doplňte
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3. Vaše vyjádření k problematickým bodům stávající legislativy (zaškrtněte váš 
názor do tabulky, případně doplňte)

ano spíše 
ano

spíše 
ne

ne v případě potřeby 
navrhněte jiné 
možnosti

1. Znám platné školské zákony.
2. Program naší školy naplňuje cíle 

předškolního vzdělávání uvedené ve 
školském zákoně 561/2004 Sb. v pl. znění

3. Přijímání dětí do MŠ probíhá v souladu 
se správním řádem – zákon 500/2004 Sb.

4. Důvody, pro které může ředitelka ukončit 
předšk. vzdělávání jsou dostačující.

5. Má mít MŠ možnost dávat doporučující 
posouzení k odkladu školní docházky?

6. Měla by se úplata za předšk. vzdělávání 
vybírat i v posledním ročníku docházky?

7. Souhlasím se zrušením důvodů, pro které 
zřizovatel odvolá ředitele z funkce .§ 166 
odst. 4 a 5 škol. zákona.

8. Pro práci učitelky MŠ je dostačující 
odborná kvalifikace získaná středním 
vzděláním s maturitní zkouškou.

9. Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické 
činnosti ředitelek MŠ považuji za úměrný 
k dalším povinnostem.

 
10
. 

Pracuji v souladu s vyhláškou MŠMT 
č. 14/2005 Sb. v platném znění.

 
11.

Naplněnost třídy MŠ na 24 dětí + 4 
povolené zřizovatelem je přiměřený pro 
práci v souladu RVP PV.

12. Jsou mi jasné možnosti a podmínky 
zajištění předškolního vzdělávání v době 
přerušení nebo omezení provozu MŠ.

13. Maximální výše úplaty, která nepřesáhne 
50% skutečných neinvestičních nákladů, 
je pro provoz MŠ postačující.

14. Využívám možnosti snížení úplaty i 
z jiných důvodů, než které jsou stanoveny 
ve vyhlášce č. 14/2005 Sb. v plat. znění

15. Máme zpracované Vlastní hodnocení 
školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb.

Vaše další doporučující poznatky k případným změnám v legislativě vztahující se 
k zákonu 561/2004 Sb., 563/2004 Sb. v platném znění a v prováděcích předpisech:
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2. Dotazník k výzkumu

Vážená kolegyně,

obracím se na Vás se žádostí o vyplnění anonymního dotazníku určeného pro ředitelky 
a vedoucí pracovnice mateřských škol pro potřeby mé bakalářské práce  (PF UK– obor 
Školský management), která se zabývá problematikou řízení školy v podmínkách 
stávající legislativy.

Vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mail: msklostermannova@tiscali.cz nebo na 
adresu:
Mgr. Jaroslava Vatalová
 Mateřská škola 
Klostermannova 1474/11,
Děčín VI, 405 02

Předem děkuji za Vaši laskavost, vstřícnost a za Váš čas.
Budete-li v budoucnu potřebovat opačnou pomoc, ráda Vám pomohu.

1. Informace o Vaší řídící pozici:
Funkce:  Počet tříd: Věk: Pohlaví
ředitelka školy 30 a méně žena
ředitelka sloučených MŠ 31-40 muž
pověřená řízením školy 41-50
zástupkyně ředitelky 51-60
vedoucí učitelka 61 a více
jiný název :

Právní subjektivita:            Délka praxe ve funkci ředitelky:           Ukončené vzdělání:

1 – 2 roky 1 – 5 let SŠ
3 – 4 roky 6 – 10 let VOŠ
5 - 10 let 11-15 let VŠ bakalářské

      10 a více 16 a více VŠ magisterské

2. Způsob, jakým se seznamujete s právními předpisy:
a) aktuálním sledováním Sbírky zákonů  

b) jiné internetové zdroje  

c) ze stránek MŠMT nebo KÚ  

d) od zřizovatele  

e) od kolegyň z jiných škol

f) jinak: doplňte
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3. Vaše vyjádření k problematickým bodům stávající legislativy (zaškrtněte váš 
názor do tabulky, případně doplňte)

ano spíše 
ano

spíše 
ne

ne v případě potřeby 
navrhněte jiné 
možnosti

1. Dokážete pracovat se školskými 
předpisy?

2. Naplňuje program Vaší školy cíle 
předškolního vzdělávání uvedené ve škol. 
zákoně 561/2004 Sb. v pl. znění?

3. Probíhá přijímání dětí do MŠ v souladu 
se správním řádem – zák. 500/2004 Sb.?

4. Jsou dostačující důvody, pro které může 
ředitelka ukončit předšk. vzdělávání?

5. Má mít MŠ možnost dávat doporučující 
posouzení k odkladu školní docházky?

6. Měla by se úplata za předšk. vzdělávání 
vybírat i v posledním ročníku docházky?

7. Souhlasíte se zrušením důvodů, pro které 
zřizovatel odvolá ředitele z funkce .§ 166 
odst. 4 a 5 škol. zákona?

8. Je pro práci učitelky MŠ dostačující 
odborná kvalifikace získaná středním 
vzděláním s maturitní zkouškou?

9. Je týdenní rozsah hodin přímé 
pedagogické činnosti ředitelek MŠ 
úměrný k dalším povinnostem?

 
10
. 

Řeší vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb. 
v platném znění potřeby provozu MŠ?

 
11.

Naplněnost třídy MŠ na 24 dětí + 4 
povolené zřizovatelem je přiměřený pro 
práci v souladu RVP PV?

12. Jsou Vám jasné možnosti a podmínky 
zajištění předškolního vzdělávání v době 
přerušení nebo omezení provozu MŠ?

13. Je pro provoz MŠ postačující maximální 
výše úplaty, která nepřesáhne 50% 
skutečných neinvestičních nákladů?

14. Využíváte možnosti snížení úplaty i 
z jiných důvodů, než které jsou stanoveny 
ve vyhlášce č. 14/2005 Sb. v plat. znění?

15. Máte zpracované Vlastní hodnocení školy 
dle vyhlášky č. 15/2005 Sb.?

Vaše další doporučující poznatky k případným změnám v legislativě vztahující se 
k zákonu 561/2004 Sb., 563/2004 Sb. v platném znění a v prováděcích předpisech:
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