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195. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozděj-
ších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního
rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

196. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

197. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

198. Sdě lení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací,
přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb.,

o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu
pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/
/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, a podle § 161 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stano-
vení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-
-psychologické činnosti pedagogických pracovníků,
ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. a nařízení
vlády č. 239/2015 Sb., se mění takto:

1. Bod 14.4. zní:
„

14.4. Asistent pedagoga 36

“.
2. Na konci přílohy se doplňuje bod 14.5.,

který zní:
„

14.5. Asistent pedagoga
vykonávající činnost jako
podpůrné opatření

32 až 36

“.

Sbírka zákonů č. 195 / 2019Strana 1770 Částka 84



Čl. II
Přechodné ustanovení

Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-
-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není
zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve
třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského
zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Čl. III

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení ma-
ximálního počtu hodin výuky financovaného ze stát-
ního rozpočtu pro základní školu, střední školu
a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svaz-
kem obcí, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 2, § 3
odst. 1, § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 6 se
za slovo „příloze“ vkládá text „č. 1“.

2. V § 3 odst. 1 a v § 4 odst. 2 se slovo „jednu“
nahrazuje číslem „1“.

3. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo
„jednu“ nahrazuje slovy „1 třídu školy při školském
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,“.

4. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 5a

Stanovení maximálního počtu hodin výuky
v případě žáků se závažnými vadami řeči

Za každého žáka se závažnými vadami řeči
vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v pří-

loze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zří-
zené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky
s tímto druhem znevýhodnění se zvýší celková výše
PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.

§ 5b

Maximální počet hodin výuky s asistentem
pedagoga financovaný v některých případech

ze státního rozpočtu

(1) Maximální týdenní počet hodin výuky za-
bezpečované vedle učitele asistentem pedagoga fi-
nancovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, třídu
zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo
třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na prů-
měrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro po-
stup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k to-
muto nařízení v členění podle vybraných oborů zá-
kladního a středního vzdělávání a druhu znevýhod-
nění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.

(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se
použijí pro stanovení výsledného maximálního po-
čtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asis-
tentem pedagoga financovaného ze státního roz-
počtu obdobně.“.

5. V § 6 se za slovo „přílohy“ vkládá text „č. 1“
a slovo „jedním“ se nahrazuje číslem „1“.

6. Dosavadní příloha se označuje jako příloha
č. 1.

7. V příloze č. 1 poznámkách č. 1, 3 a 5 až 7 se
slovo „jedné“ nahrazuje číslem „1“ a v poznámce č. 3
se na konci textu věty první doplňují slova „a pro
školy při školském zařízení pro výkon ústavní vý-
chovy nebo ochranné výchovy“.

8. Doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu
zní:
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ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. července 2019,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 19 písm. b) a h) a § 161c odst. 2
písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015
Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Čl. I

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělá-
vání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky
č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky
č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se mění
takto:

1. V § 1d se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) PHmax stanovený pro pracoviště se za
každou třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského
zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona zvyšuje o 5 hodin.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

2. V § 1d se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Maximální týdenní počet hodin přímé
pedagogické činnosti zabezpečované vedle učitele
asistentem pedagoga financovaný ze státního roz-
počtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16
odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené
podle § 16 odst. 9 školského zákona, jde-li o praco-
viště s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin.
Je-li průměrná doba provozu kratší, než je uvedeno
ve větě první, maximální týdenní počet hodin přímé
pedagogické činnosti se poměrně sníží. Odstavec 4
se použije obdobně.“.

3. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstav-
ce 4 až 8.

4. V 2 odst. 7 a 8 se slova „6 a 7“ nahrazují
slovy „5 a 6“.

5. V příloze č. 2 se číslo „150“ nahrazuje čís-
lem „155“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Čl. II

Za § 7b vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky, ve znění vyhlášky č. 140/2018 Sb.,
se vkládá nový § 7c, který včetně nadpisu zní:

„§ 7c

Maximální počet hodin výuky s asistentem
pedagoga ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální financovaný ze státního rozpočtu

Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpe-
čované vedle učitele asistentem pedagoga financo-
vaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální je 20 hodin v případě
počtu dětí ve třídě 4 a více.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.

Čl. III

V § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vy-
hlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 163/2018 Sb., se
doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Maximální týdenní počet hodin přímé pe-
dagogické činnosti zabezpečované vedle vychovatele
asistentem pedagoga financovaný ze státního roz-
počtu činí 15 hodin na 1 oddělení podle odstavce 7;
odstavec 11 se použije obdobně.“.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Čl. IV

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělá-
vání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017
Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/
/2018 Sb., se mění takto:

1. V oddíle 1 bod 1.7. zní:

„1.7. Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní
skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona
nelze poskytovat podpůrná opatření spo-
čívající v zajištění pedagogické intervence,
výuce předmětů speciálně pedagogické
péče, použití speciální učebnice, speciální
učební pomůcky nebo kompenzační po-
můcky, vyjma případu, kdy je tato učeb-
nice či pomůcka určena pro žáka s jiným
druhem znevýhodnění, než pro které je
škola, třída, oddělení nebo studijní sku-
pina zřízena. V mateřské škole nelze po-
skytovat podpůrné opatření V. 3. 2. „Po-
čet žáků ve třídě“.“.

2. V oddíle 1 se za bod 1.7. vkládá nový
bod 1.8., který zní:

„1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16
odst. 9 zákona v oboru vzdělání základní
škola, základní škola speciální, praktická
škola jednoletá a praktická škola dvouletá,
v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9
zákona nebo v třídě zřízené podle § 16
odst. 9 zákona v mateřské škole, ve škole
při školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy, ve třídě
přípravného stupně základní školy spe-
ciální a v oddělení školní družiny tvoře-
ném pouze účastníky uvedenými v § 16
odst. 9 zákona nelze dále poskytovat pod-
půrné opatření spočívající ve využití asi-
stenta pedagoga.“.

Dosavadní body 1.8. a 1.9. se označují jako body 1.9.
a 1.10.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2019, s výjimkou ustanovení čl. IV, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2020, a ustanovení čl. I bo-
dů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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