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Novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb.

• navazuje na novelu a zmocnění školského zákona

• stanovuje financování mateřských škol zřizovaných územními 
samosprávnými celky nebo svazky obcí

• stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti 
financované ze státního rozpočtu pro mateřskou školu podle 
počtu tříd v jednom pracovišti (v samostatné budově) = PHmax

• PHmax zahrnuje překrývání učitelů v MŠ 2,5 hodiny denně

• je stanoven podle týdenní délky polodenního a celodenního 
provozu v intervalech po ½ hodině denně; stanoven též pro 
internátní provoz 

• hodnoty PHmax budou uvedeny jako příloha vyhlášky 
č. 14/2005 Sb.

PHmax v předškolním vzdělávání
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Struktura PHmax (hodin PPČ/týden) při době provozu 
pracoviště MŠ (hodin/den)

Počet tříd 
pracoviště 
MŠ

Překryv -
součet ve 
třídách

Celodenní provoz denně/hod.

7,5 h. 
a více

8,0 h. 
a více

8,5 h. 
a více

9,0 h. 
a více

9,5 h. 
a více

1 12,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0

2 25 92,5 97,5 102,5 107,5 110,0

4 50 177,5 187,5 197,5 207,5 210,0

PHmax v předškolním vzdělávání
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Systém určení PHmax

• 1. třída - počet hodin celého provozu s překrýváním přímé 

pedagogické činnosti učitelů v rozsahu 2,5 hodiny

• 2. třída a následující - počet hodin s překrýváním přímé 

pedagogické činnosti učitelů v rozsahu 2,5 hodiny zkrácen 

o 1 hodinu denně

PHmax v předškolním vzdělávání
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Novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb.

• stanoví pravidla pro nejnižší (průměrné) a nejvyšší (absolutní) 

počty žáků ve třídách pro různé velikostní kategorie škol

• samostatně pro neúplné a úplné školy a pro školy s výukou 

v jazyce národnostní menšiny

• zachovávají se současné minimální průměrné počty žáků

• zachován nejvyšší počet žáků ve třídě – 30 žáků

PHmax v základním vzdělávání
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Struktura PHmax v základním vzdělávání

• podle druhu a velikosti školy

– úplná ZŠ, 1. stupeň, 2. stupeň

– nově škola, která má maximálně dvě třídy v každém ročníku
(1., 2. stupeň)

– neúplná škola (jedno, dvou, tří, čtyř+ třídní škola)

– škola s jazykem národnostní menšiny (obdobné rozdělení)

– škola speciálně zřízená podle § 16 odstavec 9 (1., 2. stupeň)

– škola při zdravotnických zařízeních (škola při zdravotnickém 
zařízení mimo psychiatrické nemocnice, škola při psychiatrické 
nemocnici; 1., 2. stupeň)

– základní škola speciální I. díl (1., 2. stupeň), II. díl 

– individuální vzdělávání (1. stupeň: navýšení hodnot o 0,25 hodiny 
na 1 žáka, 2. stupeň: navýšení hodnot o 0,5 hodiny na 1 žáka)

PHmax v základním vzdělávání
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Struktura PHmax v základním vzdělávání

• pásma podle průměrného počtu žáků ve třídě

– pásma pro počet žáků nad stanoveným minimem počtu žáků ve 
třídě (úplná škola: 17 až 20, 20+ až 24, 24+ až 27, 27+ až 30) 

zajišťují plné financování pedagogických pracovníků

– pásma pro počet žáků pod stanoveným minimem počtu žáků ve 
třídě (např. úplná škola: 8 a méně, 8+ až 12, 12+ až 17-)

nutná spoluúčast zřizovatele na financování ped. pracovníků

– různé limity pásem pro různé typy škol, v souladu s limity 
stanovenými právními předpisy druhu a velikosti školy

– speciální školy (= „§ 16/9“) a základní školy speciální - základ 
financován z PHmax (včetně nezbytného dělení), další 
personální nároky z podpůrných opatření

PHmax v základním vzdělávání



8

Struktura PHmax v ZV (úplná ZŠ) – modelový příklad

Obor vzdělání

Údaje pro stanovení hodnoty PHmax -
počet žáků ve třídě  

8 a 
méně 

8+ až 
12

12+ až  
17-

17 až 
20

20+ až 
24 

24+ až  
27 

27+ až 
30 

Základní škola 
I. stupeň

12 17 23 25 28 31 33

Základní škola 
II. stupeň

15 22 29 34 41 44 48

PHmax v základním vzdělávání
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Struktura PHmax v ZV (neúplná ZŠ) – modelový příklad

Obor vzdělání
Údaje pro stanovení hodnoty PHmax

- počet žáků ve třídě

ZŠ s 1 třídou 
I. stupně

5 a méně 6 až 9 10 až  16 17 až 23 24 až 27 28 až 30 

13 24 27 31 33 36

ZŠ s 2 třídami 
I. stupně

6 a méně 6+ až 12- 12 až 18 18+ až 24 24+ až 27 27+ až 30 

13 23 27 30 33 35

ZŠ s 3 třídami 
I. stupně

7 a méně 6+ až 14- 14 až 19 19+ až 24 24+ až 27 27+ až 30 

13 23 26 29 32 35

PHmax v základním vzdělávání
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Struktura PHmax v ZV (ZŠ podle § 16/9) - modelový příklad

Obor vzdělání

Údaje pro stanovení hodnoty 
PHmax - počet žáků ve třídě  

6 a méně 6+ až 10 10+ až  14-

Základní škola
„§ 16/9“ , I. st.

20 27 32

Základní škola
„§ 16/9“ , II. st.

26 36 45

PHmax v základním vzdělávání
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Struktura PHmax v ZV (ZŠ speciální) – modelový příklad

Obor vzdělání

Údaje pro stanovení hodnoty 
PHmax - počet žáků ve třídě  

méně než 6 6+ až 10 10+ až  14-

Základní škola 
speciální I. díl, I. st.

29 41 48

Základní škola 
speciální I. díl, II. st.

36 52 60

Základní škola 
speciální II. díl

32 46 53

PHmax v základním vzdělávání
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Děkuji za pozornost.


