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Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Praha, 10. srpna 2018
Č. j. MSMT-25082/2018-1
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
obracím se na Vás v souvislosti s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
která byla vydána dne 2. srpna 2018 ve Sbírce zákonů pod č. 151/2018 Sb. Tato novela vydaná
v souvislosti s novelou zákona č. 101/2017 Sb., kterou se novelizoval zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, přináší úpravy ve financování mateřských škol zřizovaných
územními samosprávnými celky nebo svazky obcí v rámci zmocnění školského zákona a také
upravuje počty dětí ve třídách mateřské školy.
Dovoluji si Vás informovat, že výše uvedená novela je účinná od 1. září 2018, avšak části tohoto
právního předpisu, které se týkají nového způsobu financování, budou aplikovatelné teprve
od 1. ledna 2020. Jde konkrétně o ustanovení § 1d a navazující přílohy č. 1 až 3, které specifikují
maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními
samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaných ze státního rozpočtu. Toto odložení
použitelnosti vyplynulo z novely školského zákona, kterou došlo k posunutí termínu
uvedeného v přechodném ustanovení čl. II bodu 1 zákona č. 101/2017 Sb. Zákon stanovuje, že
školy a školská zařízení do 31. prosince 2019 financovány ze státního rozpočtu podle
dosavadních ustanovení školského zákona.
Naopak novelizované ustanovení § 2, ve kterém jsou stanoveny minimální a maximální počty
dětí ve třídách mateřské školy, nabývají účinnosti od 1. září 2018. Novela vyhlášky je dostupná
na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo ve Sbírce zákonů.
K novému způsobu financování učitelů v mateřských školách bude na webu ministerstva
zveřejněna podrobná metodika.
Doporučuji Vám, abyste se s novou právní úpravou seznámili. Informativní text vyhlášky
č. 14/2005 Sb., s promítnutými posledními změnami, je zveřejněn zde:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu.
S pozdravem
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