
Nejčastější dotazy směrované na MŠMT v rámci online seminářů pro
ředitele škol o legislativních novinkách na školní rok 2020/2021 

Distanční vzdělávání 

Bude ČŠI respektovat možné nenaplnění všech očekávaných výstupů v ŠVP dané školy? 

Skuteč�nost,  ž�e  s�koly nemusí�  v př�í�pade�  vžde� la�va�ní�  distanč�ní�m žpu� sobem naplnit pož�adavky
stanovene�  RVP a S�VP, plyne př�í�mo ž § 184a odst. 2 s�kolske�ho ža�kona. Č�eska�  s�kolní� inspekče je
tedy povinna dane�  ustanovení� př�i sve�  č�innosti řespektovat. 

Může si škola upravit RVP, resp. ŠVP? 

Podle  ust.  §  184a  odst.  2  s�kolske�ho  ža�kona  platí�,  ž�e  vžde� la�va�ní�  distanč�ní�m  žpu� sobem
uskuteč�n� uje  s�kola  podle  RVP  a  S�VP  v mí�ř�e  odpoví�dají�čí�  okolnostem.  Jiny�mi  slovy  není�
nežbytne�  naplnit  vs�ečhny pož�adavky RVP,  řesp.  S�VP.  Souč�asne�  platí�,  ž�e  není�  nutne�  aktivne�
upřavovat text S�VP přo vžde� la�va�ní� distanč�ní�m žpu� sobem. 

Je pravda, že rodič musí podepsat souhlas s video výukou? 

Ne,  není�.  Vžde� la�va�ní�  distanč�ní�m  žpu� sobem  je  přo  ž�a� ky  povinne�  a  pokud  s�kola  vžde� la�va�
na řu� žny�čh online platfořma� čh, mají� povinnost se jí� u� č�astnit (samožř�ejme�  ža př�edpokladu, ž�e
k tomu mají� ž�a� či podmí�nky). Je vs�ak nutne�  že střany s�koly dba� t na bežpeč�nost v řa�mči online
přostř�edí�. Např�í�klad tedy žabežpeč�it, aby k online vy�uče neme� l př�í�stup nikdo nepovolany�. 

Co dělat v případě, kdy dítě se neúčastní vzdělávání distančním způsobem, přestože pro
něj má veškeré podmínky? Je možné mít za dobu distančního vzdělávání neomluvené
hodiny? 

Vžde� la�va�ní� distanč�ní�m žpu� sobem je přo ž�a� ky povinne�  a pokud se jej neu� č�astní�, platí� přavidla
přo omlouva�ní�  žames�kany�čh hodin stanovena�  s�kolsky�m ža�konem a s�kolní�m ř�a�dem. Je vs�ak
tř�eba mí�t na pame�ti, ž�e s�kola musí� vžde� la�va�ní� distanč�ní�m žpu� sobem př�ižpu� sobit podmí�nka�m
ž�a� ka, typičky tedy nebude mož�ne�  pož�adovat u� č�ast na online vy�uče u ž�a� ka, kteřy�  nema�  př�í�stup
k poč�í�tač�i nebo k inteřnetu. 

Musí se povinně odrazit distanční vzdělávání ve znění školního řádu? 

S�kolní�  ř�a� d  musí�  by� t  nastaven tak,  aby byl  uplatnitelny�  i  přo dobu distanč�ní�ho  vžde� la�va�ní�.
Např�í�klad v ota�žče přavidel přo hodnočení� vy�sledku�  vžde� la�va�ní� mohou by� t ne�kteře�  s�kolní� ř�a�dy
natolik obečne� , ž�e jsou beže žme�ny uplatnitelne�  i přo dobu distanč�ní�ho vžde� la�va�ní�. Jine�  s�kolní�
ř�a� dy vs�ak budou vyž�adovat adaptači. Obdobne�  mu� ž�e platiti přo omlouva�ní� ž�a� ku�  atd. 

V případě karantény všech učitelů MŠ - bude také zajišťovat distanční výuku? Na jakém
základě potom budou učitelé placeni, když jsou v karanténě? 

Pokud  bude  nař�í�žena  kařante�na  žame�stnanči  s�koly,  je  mož�ne� ,  aby  po  domluve�  meži
žame�stnavatelem a žame�stnančem (je-li to ořganižač�ne�  a přovožne�  mož�ne� ) vykona�val přa� či ž
jine�ho mí�sta po dobu, kdy bude v kařante�ne�  (např�. distanč�ní� vy�uka, př�í�přava podkladu�  k vy�uče
apod.); v tomto př�í�pade�  žame�stnanči př�í�slus� í� plat (nebo mžda). Pokud k dohode�  nedojde, není�
povinností�  žame�stnanče po dobu kařante�ny přa� či  vykona�vat,  přotož�e  v dane�m období�  je  ž



pohledu přa�vní�čh př�edpisu�  v  obdobne�  situači jako v př�í�pade�  nemoči (hmotne�  žabežpeč�ení�
žame�stnanče:  ža  přvní�čh  14  kalenda� ř�ní�čh  dní�  na�hřada  mždy/platu  ve  vy�s� i  60  %
ředukovane�ho přu� me�řne�ho vy�de� lku žame�stnanče, od 15. kalenda� ř�ní�ho dne nemočenska� ). 

Jinak ničme�ne�  ža�kon přo situači,  kdy jsou v kařante�ne�  vs� ičhni uč�itele� ,  nestanoví�  povinnost
žajis�ťovat distanč�ní� vy�uku (jelikož�  není� gařantova�no, ž�e by bylo mož�ne�  ji žajistit po peřsona� lní�
střa�nče). 

  

Úplaty za vzdělávání a školské služby 

Platí, že je-li MŠ a školní družina uzavřena a poskytuje vzdělávání dále, ale distančním
způsobem, pak úplatu po 5 dnech uzavření přesto poměrně snižuje? 

Poskytova�ní�  vžde� la�va�ní�  distanč�ní�m  žpu� sobem nebo  podobny�čh  aktivit  že  střany  mateř�ske�
s�koly  nebo  s�kolní�  dřuž� iny  nema�  vliv  na  povinnost  sní�ž�ení�  u� platy.  Jiny�mi  slovy,  i  pokud
mateř�ska�  s�kola nebo s�kolní� dřuž� ina poskytuje př�eds�kolní� nebo ža� jmove�  vžde� la�va�ní� distanč�ní�m
žpu� sobem, př�esto musí� sní�ž� it u� platu, pokud je užavř�ena po dobu dels� í� než�  5 dnu� , ve kteřy�čh by
se jinak vžde� la�valo, v kalenda� ř�ní�m me�sí�či. Souč�asne�  vs�ak v př�í�pade�  s�kolní�čh dřuž� in platí�,  ž�e
tyto nemají�  povinnost poskytovat ža� jmove�  vžde� la�va�ní�  distanč�ne� .  V př�í�pade�  mateř�sky�čh s�kol
pak platí�,  ž�e tyto mají�  povinnost poskytovat vžde� la�va�ní�  distanč�ní�m žpu� sobem použe tehdy,
pokud se jedna�  o př�í�pady vymežene�  s�kolsky�m ža�konem (tj. omežení� osobní� př�í�tomnosti de�tí�
ž vyjmenovany�čh du� vodu�  a jedna� -li se o de� ti s povinny�m př�eds�kolní�m vžde� la�va�ní�m). 

Jak postupovat v případech, kdy je zavřeno kvůli karanténě na více než 5 dní jen jedna
třída MŠ, snižuje se úplata v této třídě? Nebo se snížení úplaty týká jen případu, kdy je
omezen provoz celé MŠ? 

Je tř�eba řožlis�ovat užavř�ení�  žař�í�žení�  nebo jeho č�a� sti  od nař�í�žení�  kařante�ny uřč�ity�m de�tem.
Pokud  nebylo  nař�í�ženo  nebo  řožhodnuto  o  užavř�ení�  MS�  nebo  její�  č�a� sti  (např�.  křajskou
hygieničkou staničí� nebo ř�editelem s�koly), ale byla uřč�ity�m de�tem nař�í�žena kařante�na, jde o
situači podobnou onemočne�ní� de� tí�. V takove�m př�í�pade�  žde není� povinnost sní�ž� it u� platu. 

Jaká jsou pravidla vracení úplaty v případě soukromých mateřských škol? 

Přavidla stanovena�  v § 6 vyhla� s�ky č�. 14/2005 Sb. se vžtahují� použe na mateř�ske�  s�koly žř�í�žene�
veř�ejny�m  žř�ižovatelem  (sta� t,  křaj,  dobřovolny�  svažek  občí�,  obeč).  Tato  přavidla,  vč�etne�
povinnosti sní�ž� it u� platu př�i užavř�ení� na ví�če než�  5 dnu� , se tedy nevžtahují� na mateř�ske�  s�koly
soukřomy�čh a čí�řkevní�čh žř�ižovatelu� . Ú< plata u s�kol a s�kolsky�čh žař�í�žení� jiny�čh žř�ižovatelu�  se
vž�dy ř�í�dí� smlouvou meži s�kolou a ža�konny�m ža� stupčem a ža�konny�mi přavidly, kteřy�mi se tato
smlouva ř�í�dí� (typičky obč�ansky�  ža�koní�k). 

Pokud bude mateřská škola zavřená během vánoční svátků od 21.12., snižuje se úplata?

Rožhodují�čí�  je,  žda  bude  splne�na  podmí�nka,  ž�e  jde  o  ví�če  než�  5  vyuč�ovačí�čh  dnu�
v kalenda� ř�ní�m me�sí�či, př�ič�emž�  jde o dny, kdy by jinak mateř�ska�  s�kola poskytovala vžde� la�va�ní�.
Pokud bude mateř�ska�  s�kola užavř�ena od 21. 12. do 31. 12., jde o 7 dnu�  a je žde povinnost
sní�ž� it u� platu. 



Pokud  bude  heterogenní  třída  mateřské  školy  uzavřena  déle  než  5  dní  a  distanční
vzdělávání  zajistíme  pro  děti  s povinným  předškolním  vzděláváním,  úplata  se  jim
nevrací? Jak to bude s úplatou u dětí, u kterých distanční výuka není povinná? 

Pokud jde o s�kolu žř�í�ženou veř�ejny�m žř�ižovatelem (sta� t, křaj, dobřovolny�  svažek občí�, obeč),
vžde� la�va�ní� v takove�  mateř�ske�  s�kole se dí�te� ti poskytuje bežu� platne�  od poč�a� tku s�kolní�ho řoku,
kteřy�  na� sleduje  po  dni,  kdy  dí�te�  dosa�hne  pa� te�ho  řoku  ve�ku.  Př�eds�kolní�  de� ti  tedy  u� platu
nehřadí�. 

Povinnost sní�ž� it  u� platu se tak ty�ka�  použe mlads�í�čh de� tí�,  a to v př�í�pade� ,  ž�e je omežen nebo
př�eřus�en přovož mateř�ske�  s�koly po dobu dels� í� než�  5 vyuč�ovačí�čh dnu�  v kalenda� ř�ní�m me�sí�či.
Není� vy�žnamne� , žda ma�  mateř�ska�  s�kola homogenní�, nebo heteřogenní� tř�í�dy. 

Poskytova�ní� distanč�ní�ho vžde� la�va�ní� nema�  vliv na povinnost vřačet u� platu v mateř�ske�  s�kole. 

Bude se úplata za vzdělávání ve školní družině poměrně snižovat od uzavření ŠD nebo
až od 23. 10., kdy nabyla účinnosti novela vyhlášky o zájmovém vzdělávání? 

Vyhla� s�ka č�. 423/2020 Sb., kteřa�  přa�vne�  upřavuje u� platy, nabyla u� č�innosti od 23. 10. Ničme�ne�
obečne�  platí�  přinčip, ž�e u� plata se ma�  vybí�řat ža poskytovane�  vžde� la�ní�  – vyhla� s�ka toliko do
textu  přa�vní�čh  př�edpisu�  doplnila  ža�ve�řy,  kteře�  se  vy�kladem  dovožovaly  ž tohoto  přinčipu.
Zař�í�žení�  tedy  nesmí�  vybí�řat  u� platu  (nebo  ji  musí�  vřa� tit),  pokud  neposkytuje  ža� jmove�
vžde� la�va�ní�  jako  veř�ejnou  služ�bu.  Je  tedy  tř�eba  pome�řne�  sniž�ovat  i  ža  dobu př�ed  nabytí�m
u� č�innosti vyhla� s�ky. V tomto smyslu byla řovne�ž�  uvedena infořmače v manua� lu k přovožu s�kol
vydane�m MS�MT v sřpnu 2020. 

Jaká jsou pravidla vracení úplaty v případě soukromých školních družin? 

Přavidla stanovena�  v § 11 vyhla� s�ky č�. 74/2005 Sb. se vžtahují� použe na s�kolní� dřuž� iny žř�í�žene�
veř�ejny�m  žř�ižovatelem  (sta� t,  křaj,  dobřovolny�  svažek  občí�,  obeč).  Tato  přavidla,  vč�etne�
povinnosti sní�ž� it u� platu př�i užavř�ení� na ví�če než�  5 dnu� , se tedy nevžtahují� na s�kolní� dřuž� iny
soukřomy�čh a čí�řkevní�čh žř�ižovatelu� . Ú< plata u s�kol a s�kolsky�čh žař�í�žení� jiny�čh žř�ižovatelu�  se
vž�dy ř�í�dí� smlouvou meži s�kolou a ža�konny�m ža� stupčem a ža�konny�mi přavidly, kteřy�mi se tato
smlouva ř�í�dí� (typičky obč�ansky�  ža�koní�k). 

Maturita 

Mohou  žáci  konat  písemnou  maturitní  práci  z  ČJ  na  počítači,  pokud  nebudou  mít
„samostatnou lavici“? 

Podstatou „samostatne�  laviče“ je, aby meži ž�a� ky byl dostateč�ny�  řožestup. Obečne�  je tedy tř�eba
žajistit dostateč�ny�  řožestup i v př�í�pade� , ž�e ž�a� či budou psa� t pí�semnou přa� či ž Č� JL na poč�í�tač�i,
např�.  jiny�m  řožestavení�m  na�bytku,  př�í�padne�  vynečha�ní�m  vž�dy  jednoho  mí�sta  meži
jednotlivy�mi ž�a�ky apod. 

Je možné, aby maturitní písemnou práci na počítači psali jen někteří žáci? 

V ža� sade�  platí�,  ž�e  vs� ičhni  ž�a� či  stejne�ho  obořu  vžde� la�ní�  musí�  konat  matuřitní�  žkous�ku  ža
stejny�čh podmí�nek. Není� tedy mož�ne� , aby č�a� st ž�a� ku�  jednoho obořu vžde� la�ní� konala pí�semnou
přa� či  na  poč�í�tač�i  a  dřuha�  č�a� st  nikoliv.  Úvedene�  samožř�ejme�  neplatí�  v př�í�pade� ,  ž�e  kona�ní�
pí�semne�  přa� če na poč�í�tač�i plyne ž dopořuč�ení� s�kolske�ho pořadenske�ho žař�í�žení�. 



Pokud žák při MZ neuspěje u jedné dílčí zkoušky (např. didaktický test z ČJL), opakuje
pouze tuto dílčí zkoušku, nebo musí opakovat všechny tři části? 

Z� a� k vž�dy opakuje použe ty č�a� sti žkous�ky, u kteřy�čh neuspe� l. Např�. v př�í�pade�  přofilove�  žkous�ky
ž č�eske�ho jažyka a liteřatuřy nebo ž čiží�ho jažyka,  kteřa�  se skla�da�  ž pí�semne�  přa� če  a  u� stní�
žkous�ky, neuspe� je u jedne�  č�a� sti, opakuje jen tuto č�a� st. 

Jak  bude  probíhat  ohodnocení  učitelů,  kteří  budou  v souvislosti  s přesunem  konání
písemných prací do profilové části maturitní zkoušky tyto písemné práce opravovat? 

V souvislosti  s opřavova�ní�m  pí�semny�čh  přačí�  nepoč�í�ta�  MS�MT  se  spečia� lní�m  žpu� sobem
finančova�ní�. MS�MT ma�  ža čí�l, čož�  se v souč�asnosti dař�í�, žvys�ovat objem finanč�ní�čh přostř�edku�
na platy, a to vč�etne�  nena� řokove�  slož�ky. R� editel s�koly tedy ma�  přostoř žohlednit „přa� či naví�č“
ž řožpoč�tovany�čh přostř�edku� . 

Jak je to s cizími jazyky ve společné a profilové části maturitní zkoušky od školního
roku 2021/2022? 

Od s�kolní� řoku 2021/2022 platí�, ž�e ve společ�ne�  č�a� sti matuřitní� žkous�ky (sta� tní�) si matuřant
volí�  meži  čiží�m  jažykem  a  matematikou.  Pokud  si  ve  společ�ne�  č�a� sti  žvolí�  čiží�  jažyk,  pak
automatičky  kona�  že  stejne�ho  čiží�ho  jažyka  i  přofilovou  žkous�ku,  kteřa�  se  vž�dy  skla�da�
ž pí�semne�  přa� če a ž u� stní� žkous�ky. 

Pokud student koná MZ - profilovou část ze španělského jazyka,  píše také písemnou
práci? 

V př�í�pade�  vs�ečh žkous�ek ž čiží�ho jažyka v přofilove�  č�a� sti je stanoveno s�kolsky�m ža�konem, ž�e
tyto žkous�ky se konají�  ž pí�semne�  přa� če a u� stní�  žkous�ky.  Neža� lež� í�,  žda je přofilova�  žkous�ka
ž čiží�ho jažyka nava� ža�na na společ�nou č�a� st. 

Jaká  má  být  úroveň  profilové  zkoušky  z cizího  jazyka,  případně  nahrazujícího
certifikátu? 

Ú< řoven�  žkous�ky  ž čiží�ho  jažyka  je  stanovena  RVP,  např�.  v př�í�pade�  gymna�žií�  je  stanovena
u� řoven�  B2 SERR. Nahřadit přofilovou žkous�ku ž čiží�ho jažyka je mož�ne�  použe čeřtifika� tem,
kteřy�  je ve stejne�  nebo vys�s� í� u� řovni, kteřou stanovuje RVP. Souč�asne�  je vyhla� s�kou stanovena,
ž�e se musí� vž�dy jednat nejme�ne�  o u� řoven�  B1 (§ 19a vyhla� s�ky č�. 177/2009 Sb.) 

U přihlášky k MZ se píše cizí jazyk a čeština do obou stran nebo jen na první stranu? 

Ano, v př�ihla� s�če je nutne�  vyplnit č�esky�  jažyk a liteřatuřu a v př�í�pade�  vy�be�řu ž�a�kem čiží� jažyk
jak u společ�ne�  č�a� sti matuřitní� žkous�ky, tak i v př�í�pade�  přofilove�  č�a� sti. Platí�, ž�e pokud si ž�a� k ve
společ�ne�  č�a� sti  žvolí�  čiží�  jažyk,  že  stejne�ho  čiží�ho  jažyka  kona�  žkous�ku  i  v přofilove�  č�a� sti
matuřitní� žkous�ky. 

Bude  současný  model  maturitní  zkoušky  zachován  i  pro  školní  rok  2021/22  a
následující? Systém volitelných seminářů je třeba přizpůsobit maturitnímu modelu s
velkým předstihem. 

MS�MT  poč�í�ta�  s tí�m,  ž�e  souč�asny�  model  matuřitní�  žkous�ky  bude  platit  od  s�kolní�ho  řoku
2021/2022 a na� sledují�čí� řoky. MS�MT nepla�nuje dals� í� žme�nu modelu matuřitní� žkous�ky. 

Financování 



Bude nově možné použít ONIV na dopravu na všechny školní akce, např. škola v přírodě
lyžařský kurz, kulturní akce, exkurze? Platí to i pro mateřské školy? 

Ano,  nove�  platí�,  ž�e  ONIV bude  mož�ne�  použ� í�t  na  dopřavu  na  vs�ečhny  s�kolní�  akče  v  řa�mči
vžde� la�va�ní�  podle  př�í�slus�ne�ho  řa�mčove�ho  vžde� la�vačí�ho  přogřamu.  Úvedene�  se  vžtahuje  na
vs�ečhny dřuhy s�kol. 

Rozvojový program „Podpora žáků-cizinci“ je zrušen? 

Ano.  V řoče  2021  bude  podpořa  ž�a� ku�  –  čižinču�  žabežpeč�ena  přostř�edničtví�m  řežeřvy
křajsky�čh u� ř�adu� . 

Jak bude financována činnost nepedagogů,  kdy z vyhlášky o předškolním vzdělávání
byla vypuštěna povinnosti zaměstnat ve třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti
mladší 3 let, dalšího nepedagogického pracovníka – chůvu? 

Pokud ke  vžde� la�va�ní�  v mateř�ske�  s�kole  budou žapsa�ny  i  de� ti  mlads�í�  3  let,  je  mož�ne�  čhu� vy
nada� le finančovat ž přostř�edku�  evřopsky�čh fondu�  přostř�edničtví�m tžv. s�ablon. 

Opatření obecné povahy 

Jak dlouho předem bude MŠMT vyhlašovat opatření obecné povahy. Je to např. 14 dní
nebo 21 dní před původně stanoveným termínem? 

S�kolsky�  ža�kon nestanovuje lhu� tu, ve kteře�  by MS�MT muselo př�edem vydat. MS�MT vs�ak bude
k př�í�padne�mu vyda�ní� opatř�ení� obečne�  povahy př�istupovat tak, aby vs� ičhni jeho adřesa� ti me� li
potř�ebne�  infořmače s takovy�m př�edstihem, aby se mohli na aplikači opatř�ení� př�ipřavit. 


