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a nová právní úprava pro školy

Českomoravská konfederace odborových svazů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 812 163

msmt@msmt.cz • www.msmt.cz



2

Odborné vzdělávání a příprava
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Rozvoj vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

získaných v základním vzdělávání, které jsou důležité pro 
osobní rozvoj jedince. 

Poskytuje žákům obsahově širší odborné vzdělání spojené se 
všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou 

orientaci

Trh práce vyžaduje aplikaci teoretických znalostí v aktuální 
situaci tak, aby absolventi nepodléhali povrchnímu úsudku, 

ale byli schopni aktuální situaci správně analyzovat a 
reagovat na ni. 
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Vývoj počtu žáků vstupujících do SŠ

Vývoj počtů žáků vstupujících do 1. ročníků středního vzdělávání (u víceletých gymnázií do
vyššího stupně), vč. žáků neveřejných škol a žáků se zdravotním postižením – denní forma
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Vývoj 15letých  – zdroj statistika NÚV

V oborech středního odborného vzdělání s 
maturitní zkouškou by se mělo vzdělávat 
přibližně 178,3 tis. žáků (cca o 1,2 tis. žáků 
více než v předchozím školním roce).

V oborech středního vzdělání a středního 
vzdělání s výučním listem asi 86,5 tis. žáků 
(cca o 200 žáků více než v předchozím 
školním roce).

V následujících letech bude postupně 
přicházet více žáků do SŠ než nyní

Demografický vývoj
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Vývoj počtu žáků vstupujících do SŠ

Graf 2: Vývoj podílů žáků vstupujících do 1. ročníků středního vzdělávání (u víceletých gymnázií

do vyššího stupně), vč. žáků neveřejných škol a žáků se zdravotním postižením
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Podíly žáků ve SOŠ přijatých do 1. r. (E+H+M+L0 denní) – zdroj statistika NÚV

Oborová struktura - vstup do středních škol 
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• Klesá počet žáků nastupujících do 1. tříd, celkový počet žáků ZŠ ale nadále
roste. Zastavil se také propad počtu žáků na SŠ.

• Celkový počet žáků základních škol však bude nadále růst, na 1. stupni
základních škol předpokládáme ve školním roce 2018/19 nepatrné snížení
počtu žáků, na 2. stupni základních škol by měl počet žáků růst minimálně
do roku 2020. Celkově se na základních školách předpokládá nárůst počtu
žáků přibližně o 15,1 tis. ve srovnání se školním rokem 2017/18.

• Na středních školách by se mělo ve školním roce 2018/19 vzdělávat v denní
formě vzdělávání v oborech středního vzdělání, středního vzdělání s
výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou cca 395,5 tis.
žáků, což je přibližně o 2,8 tis. žáků více než v předchozím školním roce;

Počty žáků ve školním roce 2018/2019 - predikce

Školní rok 2018/2019 
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PHmax pro střední školy

Hodnota 
PHmax pro 

jednooborové 
a víceoborové 

třídy

Počet hodin 
teoretické výuky 

(RVP)

Dělení podle 
Nařízení vlády 
č.211/2010 Sb. 

(odborný výcvik) Dělení hodin 
(jazyky, ICT, 
teoretické 
odborné 

předměty atd.)

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb. 

Nařízení vlády PHmax stanoví maximální rozsah vzdělávání hrazený ze státního 
rozpočtu. Maximální rozsah stanoví maximální počet hodin výuky (včetně 
nezbytného dělení) ve třídě v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě.



9

Reforma financování RgŠ

• Reforma odložena o rok, některé dílčí změny budou spuštěny od ledna 
2019, naplno pak začne platit od ledna 2020.

• V listopadu 2018 bude vyhlášen rozvojový program na rok 2019 na 
vyrovnávání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogů (vyčleněna 1 
mld. Kč).

• Od ledna 2019 posílení financování mateřských škol, které umožní překryv 
učitelek MŠ o 2,5 hodiny ve třídě denně, včetně rozšíření doby provozu, 
kde to bude potřeba (vyčleněno 1,8 mld. Kč).

• Od září 2019 možnost rozšíření počtu hodin výuky v ZŠ a SŠ (zejména 
formou většího počtu dělených hodin; vyčleněno 700 mil. Kč).
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Reforma financování RgŠ

• Na webu MŠMT jsou zveřejněny prezentace a legislativa k reformě pro
jednotlivé typy škol.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-
skolstvi/prezentace-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi

• MŠMT zveřejnilo metodiky, podle kterých si školy mohou předem spočítat
počet učitelů a úvazků, které na jejich typ škol připadají. Zřizovatelé a
ředitelé si tak mohou zjistit, s jakým objemem financí mohou počítat v
dalším období.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-
skolstvi/metodiky-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi

• MŠMT v souvislosti s odložením reformy financování zaslalo metodické 
dopisy ředitelům.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/prezentace-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/metodiky-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi
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Dohoda o rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti 
počátečního vzdělávání

MŠMT iniciovalo uzavření dohody mezi zástupci zaměstnavatelů:
- Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR => zákon o komorách,
- Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů => RHSD,
 Cílem dohody je zejména koordinace praktického vyučování 

na pracovištích zaměstnavatelů.
 Dohoda byla svazy a komorami signována v říjnu 2016.

Koordinovaná spolupráce firem a škol 
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Daňové úlevy pro zaměstnavatele

- „Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu
odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“.

- http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-uplatnovani-
odpoctu-na-podporu-odborneho

Smlouva mezi firmou a žákem

- „Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi
zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro
potřeby konkrétního zaměstnavatele.“

- http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/doporuceni-k-zabezpeceni-
jednotneho-postupu-pri-uzavirani

Smlouva mezi školou a firmou

- „Metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního
vztahu mezi zaměstnavatelem a školou.“

- http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-
zabezpeceni-jednotneho-postupu-pri

Metodická podpora

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-uplatnovani-odpoctu-na-podporu-odborneho
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/doporuceni-k-zabezpeceni-jednotneho-postupu-pri-uzavirani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-zabezpeceni-jednotneho-postupu-pri
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Marta STARÁ
vedoucí  oddělení odborného vzdělávání 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12  Praha 1
E-mail: marta.stara@msmt.cz
www: http://www.msmt.cz

Děkuji Vám za pozornost
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