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Legislativa pro malotřídky
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Monika Puškinová

Cíl
• Vyčlenit právní úpravu speciálně určenou pro malotřídky
• Popsat obecnou právní úpravu, která může být důležitá nebo problémová pro malotřídky

Obsah
1. Speciální právní úprava
a) malotřídky dle školského zákona a vyhlášky č. 48/2005 Sb.
b) rozsah přímé vyučovací povinnosti ředitele
c) zvláštní příplatek
2. Obecná právní úprava
a) zastupování ředitele školy
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Základní právní rámec malotřídek
Školský zákon a vyhláška č. 48/2005 Sb.
povinnost obce zajistit pro žáky s místem trvalého pobytu na svém území podmínky pro plnění povinné školní docházky§ 178 školského zákona

nejsou podmínky pro zřízení všech 9 ročníků ZŠ§ 46 odst. 2 školského zákona

lze zřídit ZŠ, která nemá všechny ročníky§ 46 odst. 2 školského zákona

na prvním stupni ZŠ lze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku  prvního stupně
§ 5 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

• pouze základní školy
• typicky ZŠ pouze          s ročníky 1. stupně ZŠ
• označování tříd            

§ 8 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
– např. II. (2., 3.)

• zřizovatel musí zajistit žákům možnost pokračovat v základním vzdělávání v jiné základní škole se všemi ročníky

Rozsah přímé pedagogické činnosti
Úprava do 31. 8. 2016 Úprava od 1. 9. 2016
Počet tříd Týdenní rozsah Počet tříd Týdennírozsah

2. 3 ředitel ZŠ s prvním stupněm 1 až 23 až 67 až 1011 a více

1613108

1 až 67 až 1011 a více
12108

2. 6 ředitel ZŠa) speciální s prvním stupněm 1 až 23 až 67 až 1011 a více

141297

1 až 67 až 1011 a více
1297
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Zvláštní příplatek
tarif

zvláštní příplatek

plat

§ 129 zákoníku práce

nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

§ 8skupiny prací  rozpětí příplatku

příloha č. 10ztěžující vliv pracovních podmínek
rozdělení prací do skupin

Zvláštní příplatek
skupiny prací

I.

Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života 
Přímá pedagogická činnost spojená s 

výkonem práce třídního učitele

II.
Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života 

Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

školy, třídy samostatně zřízené pro tyto žáky

Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky. 

III. – V.
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Zvláštní příplatek

třídní učitel 
žáci různých postupných ročníků v jedné třídě

nařízení vlády: rozpětí zvláštního příplatku 
600 až 2000 Kč

vnitřní platový předpis: konkretizace zvláštního příplatku 

zvláštní příplatek přísluší jen jeden

příplatek se „krátí“ úměrně úvazku

Zastupování ředitele
Stálý zástupe ředitele zastupující ředitele v celém rozsahu jehočinností§ 124 odst. 2 písm. a) zákoníku práce

Zastupující ad hoc

§ 124 odst. 2 písm. b) zákoníku práce

ředitel školy 3. stupeň řízení 2. stupeň řízení
zastupující 1. stupeň řízení
zakotvení kompetence zastupovat jmenovací dekret zástupce ředitele zákoník práce nestanovípracovní náplň
příplatek za vedení přísluší stále  přísluší teprve po 4 týdnech zastupování, a to od prvého dne zastupování, poskytne se zpětně

 příplatek ve stejném stupni jako zastupovaný
týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zastupujícího

snížen podle přílohynařízení vlády          č. 75/2005 Sb.
• snížení jako v případě zastupovaného ředitele teprve po 4 týdnech zastupování podle § 2 odst. 5 nařízení vlády                        č. 75/2005 Sb., a to od začátku pátého týdne
• nelze vztáhnout zpětně
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
vyhláška č. 27/2016 Sb.náročnější a jednoznačnější požadavky na organizaci práce nebo personální zajištění
počet žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně v „běžné“ třídě

zpravidla nejvýše 5
§ 17

neuplatní se u spádovézákladní školy, která povinně přednostně přijme „spádového“ uchazečepočet žáků podle § 16 odst. 9 školského zákona nejvýše 4
§ 17

poradenský pracovník školy Příloha č. 1 výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog
asistent pedagoga Příloha č. 1, od 3. stupně podpory personální zajištění
úprava obsahu vzdělávánípedagogická intervence Příloha č. 1 např. ve 2. stupni podpory posílení výuky českého jazyka jako jazyka cizího 3 h/týden, max. 120 h

Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů ve Vaší náročné práci.


