
  

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ NOVELIZOVANÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM  

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

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 

Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti 

§ 2 

(1) Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen "přímá pedagogická činnost") je stanoven 

v příloze k tomuto nařízení. 

(2) Učiteli vyučujícímu všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle 

schválených školních vzdělávacích programů2) nižší než počet hodin přímé pedagogické 

činnosti stanovené v příloze k tomuto nařízení, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti podle schváleného školního vzdělávacího programu. 

(3) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé 

týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 

za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců. 

(4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je 

v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. 

(5) Pedagogický pracovník, který zastupuje vedoucího pedagogického pracovníka v plném 

rozsahu alespoň 4 po sobě následujících týdnů, vykonává od začátku pátého týdne přímou 

pedagogickou činnost v týdenním rozsahu stanoveném pro zastupovaného pedagogického 

pracovníka. 

(6) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se 

zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako 

podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou 

kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého 

je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí. 

 (6) (7) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů vyšších odborných škol může 

ředitel školy započítat až 3 hodiny konzultační činnosti týdně. 

(7) (8) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti trenéra může ředitel školy započítat 

až 4 hodiny trenérské činnosti na soutěži žáků nebo studentů. 

(8) (9) Pedagogickému pracovníkovi základní umělecké školy, který vykonává činnost učitele 

individuální, skupinové nebo kolektivní výuky, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného 



  

podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle výuky, u které je v příloze 

k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. 


