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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Cílem je úprava příslušných právních předpisů tak, aby byly uvedeny do vzájemného 
souladu a představovaly logický celek pro uplatňování systému podpůrných opatření. 
Potřebné je zejména uvést do souladu systém poskytování školských poradenských služeb 
s dikcí školského zákona a zajistit provázanost všech prováděcích právních předpisů 
zejména v návaznosti na vyhlášku č. 27/2016 Sb. Dílčím cílem novely je sjednocení pravidel 
fungování uplatňovaných v rámci soustavy školských poradenských zařízení, zejména 
v podobě přesnějších standardů poskytování poradenských služeb školských poradenských 
zařízení a škol.  
II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení následujících ustanovení zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona 
č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., 
zákona č. 370/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 82/2015 
Sb.: 

§ 19 písm. f) – MŠMT stanoví průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti 
školských poradenských zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů 
a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, školskými zařízeními 
a dalšími osobami a orgány veřejné správy, 

§ 121 odst. 1 – MŠMT stanoví typy školských zařízení a podrobnosti o obsahu a rozsahu 
jejich činnosti, organizaci a podmínkách provozu, kritéria pro zařazování nebo umisťování 
dětí, žáků a studentů, popřípadě dalších uživatelů služeb, nebo ukončení umístění, 
o podmínkách, za nichž lze školské služby poskytovat veřejnosti, a o podmínkách úhrady 
za školské služby a o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, 

§ 20 odst. 8 – MŠMT stanoví formu, obsah a organizaci bezplatné přípravy podle odstavce 5 
písm. a) školského zákona, 

§ 7 odst. 3 – MŠMT stanoví typy škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování, 

§ 23 odst. 3 – MŠMT stanoví nejnižší počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých druzích škol, 
nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení, 

§ 26 odst. 4 – MŠMT stanoví organizaci vyučování a pravidla pro dělení a spojování tříd 
a studijních skupin při vyučování, 

§ 27 odst. 6 – MŠMT stanoví rozsah bezplatného poskytování základních školních potřeb, 

§ 31 odst. 1 – MŠMT stanoví druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování 
a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění, 

§ 35 odst. 2 - podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního 
vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální 
péči o děti, 
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§ 38 odst. 8 – MŠMT stanoví výčet předmětů, podmínky pro konání, způsob, obsah 
a náležitosti zkoušek a způsob doložení plnění povinné školní docházky podle odstavce 5, 
podmínky pro poskytování učebnic a učebních textů žákům, kteří plní povinnou školní 
docházku podle odstavce 1, a pro zařazování těchto žáků do příslušných ročníků základního 
vzdělávání, 

§ 56 – MŠMT stanoví základní obsah vzdělávání a podmínky, za nichž lze uskutečňovat 
vzdělávání v přípravných třídách, pravidla organizace a průběhu zápisu k povinné školní 
docházce a podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání a o hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků a jeho náležitostech, pravidla organizace, průběhu a ukončování 
vzdělávání v kursech pro získání základního vzdělání a pravidla pro zajištění dostupnosti 
kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání, 

§ 71 – MŠMT stanoví podrobnosti o organizaci a průběhu středního vzdělávání, teoretickém 
a praktickém vyučování a výchově mimo vyučování, dále náležitosti smlouvy o obsahu, 
rozsahu a podmínkách praktického vyučování, podrobnosti o hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků a jeho náležitostech a podmínky uznávání předchozího vzdělání, 

§ 81 odst. 11 – MŠMT stanoví  

a) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek společné 
části maturitní zkoušky, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové 
části maturitní zkoušky, pravidla zadávání a vyhodnocování didaktických testů; nabídku 
cizích jazyků ve společné části maturitní zkoušky, pravidla určení nabídky zkoušek profilové 
části maturitní zkoušky, včetně formy, témat a období konání těchto zkoušek, podmínky pro 
nahrazení zkoušky profilové části z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 
doložené jazykovým certifikátem, včetně prokazované úrovně znalosti cizího jazyka, termíny 
a pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky, termíny a pravidla pro opakování dílčí 
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce; 

  

b) postup a termíny přípravy zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky, 
způsob označování zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo jeho části 
za informaci veřejně nepřístupnou a postup jejich zveřejňování, okruh osob oprávněných 
seznamovat se s informacemi veřejně nepřístupnými, pravidla pro přípravu, organizaci 
a řízení společné a profilové části maturitní zkoušky, zajištění podmínek jejich průběhu 
a vyhodnocení výsledků, podrobnější vymezení činnosti orgánů a fyzických osob zajišťujících 
maturitní zkoušky, vymezení předpokladů pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele 
a komisaře, obsah a formu osvědčení k výkonu funkce zadavatele, hodnotitele nebo 
komisaře, podrobnosti o činnosti zkušební maturitní komise a počtu, výběru a jmenování 
jejích členů a pravidla a termíny pro jmenování předsedů zkušebních maturitních komisí, 
komisařů, zadavatelů a hodnotitelů a pravidla pro odměňování předsedů zkušebních 
maturitních komisí, komisařů a hodnotitelů písemných prací; 

  

c) podrobnější pravidla o obsahu, formě, způsobu a termínech podání přihlášky 
k maturitní, náhradní nebo opravné zkoušce, o obsahu, termínech, formě a způsobu 
předávaní údajů z těchto přihlášek, o rozsahu, obsahu, způsobu a formě vedení evidencí 
podle § 80 odst. 1 a 3, o způsobu předávání dat do těchto evidencí, o způsobu ochrany 
údajů v nich obsažených a o náležitostech maturitních protokolů a způsobu jejich zpracování 
a vydávání; 
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d) podmínky a způsob konání maturitní zkoušky žáků uvedených v § 16 odst. 9, žáků 
s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení 
a cizinců a konání maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny, 

§ 83 odst. 5 – MŠMT stanoví podrobnější podmínky organizace vzdělávání v nástavbovém 
studiu, 

§ 84 odst. 3 – MŠMT stanoví náležitosti a podmínky organizace zkráceného vzdělávání 
pro získání středního vzdělání s výučním listem, 

§ 85 odst. 3 – MŠMT stanoví náležitosti a podmínky organizace zkráceného vzdělávání 
pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, 

§ 91 odst. 1 – MŠMT stanoví podrobnější podmínky průběhu, organizace a ukončování 
vzdělávání v konzervatoř, 

§ 112  - MŠMT stanoví podrobnější podmínky a náležitosti přijímání do základního 
uměleckého vzdělávání, jazykového a zájmového vzdělávání, jejich obsahu, rozsahu, 
organizace, hodnocení a ukončování, podmínky ukončování jazykového vzdělávání státní 
jazykovou zkouškou, obsah a rozsah státních jazykových zkoušek a jejich zkušební řád, 
uznávání předchozího vzdělání pro účely konání státních jazykových zkoušek a výši úplaty 
za tyto zkoušky, a stanoví organizaci zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro 
zájmové vzdělávání a podmínky organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání, 

§ 113a odst. 2 – MŠMT stanoví pravidla stanovení a zveřejnění termínů konání jednotlivé 
zkoušky, formu, obsah a termíny podání přihlášky k vykonání jednotlivé zkoušky, formu 
a obsah dokumentace a osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky, a dále nejvyšší možnou 
úplatu za zkoušku podle § 113 odst. 2 písm. a), nejvyšší možnou úplatu za zkoušku podle 
§ 113 odst. 2 písm. b) konanou ve škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 
a podíl z úplaty za zkoušku pro účely poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu 
právnické osobě vykonávající činnost školy podle odstavce 1 věty druhé, 

§ 123 odst. 5 – MŠMT stanoví podmínky, splatnost úplaty, možnost snížení úplaty nebo 
osvobození od úplaty a nejvyšší možnou úplatu za vyšší odborné vzdělávání, vzdělávání, 
které neposkytuje stupeň vzdělání upravené tímto zákonem a jednotlivé druhy školských 
služeb ve školách a školských zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem 
obcí, 

§ 161 odst. 4 – MŠMT stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich 
stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli 
a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady 
pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění.  

Podle § 41 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., dále MŠMT stanoví  

a) územní obvody diagnostických ústavů, 
  
b) podrobnosti o organizačním postupu zařízení při přijímání, umísťování, přemísťování 
a propouštění dětí, o zajišťování pořádku a bezpečnosti v zařízeních, 
  
c) vzorový vnitřní řád pro zařízení a střediska, 
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d) podrobnosti organizačního zabezpečení pobytu dětí zadržených na útěku v diagnostickém 
ústavu podle § 6, 
  
e) podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování dětí se zdravotním postižením podle 
§ 2 odst. 12, nezletilých matek a jejich dětí a dětí vyžadujících výchovně léčebný režim 
v důsledku jejich neurologického poškození (psychického onemocnění), 
  
f) podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování a pobytu dětí uvedených v § 2 odst. 4, 
  
g) podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích, 
  
h) postup při zjišťování psychické způsobilosti, vzor prohlášení před psychologickým 
vyšetřením, vzor psychologického posudku, podrobnosti o školení osob žádajících 
o akreditaci, obsah žádosti o akreditaci podle § 18a, 
  
i) standardy kvality pro preventivně výchovnou péči ve střediscích a standardy kvality pro 
výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy v zařízeních. 
 
Navrhovaná právní úprava plně respektuje právní předpisy, k jejichž provedení se navrhuje. 
 
III. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie  
Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání 
vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU 
plně respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace 
vzdělávacích systémů. 
Na předložený návrh v širších souvislostech vztahuje: 
 

• Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou přijala také EU 
(2010/48/EU), 

• Listina základních práv EU (2012/C 326/02), 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů. 
 

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše u posouzení souladu návrhu s čl. 10 odst. 3 
Listiny máme za to, že návrh je plně slučitelný se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Nová úprava § 16 školského zákona upravuje zásadní, nejen terminologický posun 
od kategorizace žáků ke kategorizaci potřeb a podpůrných opatření a základní principy 
poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela 
školského zákona zakotvuje v § 16 odst. 2 písm. a) až i), pouze rámcové vymezení druhů 
podpůrných opatření; výčet konkrétních opatření i účel jejich poskytování a členění 
do stupňů upraví v souladu s požadavky ust. § 19 školského zákona prováděcí předpis.  
 
Na novelu školského zákona proto navazuje dále vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška o vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nabyde účinnosti spolu 
s příslušnými ustanoveními novely školského zákona dne 1. září 2016. Předmětem úpravy 
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v této vyhlášce jsou pravidla vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
zejména pak pravidla poskytování podpůrných opatření. Vyhláška dále obsahuje úpravu 
organizace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a úpravu vzdělávání 
žáků nadaných. 
  
V souvislosti s těmito legislativními opatřeními vyvstává potřeba novelizace některých 
dalších vyhlášek v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Půjde o změnu 
zejména vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.  Z dalších právních 
předpisů je nutné přistoupit k novelizaci vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky pozdějších předpisů. 
Tyto novelizace by měly reflektovat jak změnu terminologie, kterou přinesla novela školského 
zákona, tak zejména změny právního řádu v souvislosti s přijetím vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 
V. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Právní úprava navazuje na zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a vyhlášku č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V rámci 
projednávání těchto právních předpisů byly zohledněny veškeré finanční dopady. Z toho 
důvodu lze finanční dopady navrhované právní úpravy považovat za rozpočtově neutrální. 
 

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

Nepředpokládá se dopad na podnikatelské prostředí. Vyhláška by měla mít pozitivní dopady 
na žáky se zdravotním postižením a další žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, neb 
by měla dopomoci naplnění jejich práva na vzdělání na rovnoprávném základě. Promítnutím 
navrhovaných změn dojde k uvedení měněných vyhlášek do souladu se školským zákonem 
ve znění po 1. 9. 2016. 

 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právní předpisu nikterak nerozlišuje mezi žáky, tedy není diskriminačním. Také nijak 
nezasahuje rovnost mužů a žen. 

 

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Pravidla nakládání s doporučením školského poradenského zařízení vyplývají primárně 
ze školského zákona, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., a z vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
Školské poradenské zařízení poskytuje doporučení, které směřuje k poskytnutí podpůrných 
opatření, automaticky také škole, v níž se žák vzdělává. Na této skutečnosti navrhovaná 
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právní úprava nic nemění, protože právní režim je zakotven ve výše uvedených platných 
právních předpisech. 
Zpráva, pokud bude výsledkem poskytování poradenských služeb, je na druhou stranu 
určena výhradně žákovi, resp. zákonnému zástupci žáka. 
Navrhovaná právní úprava vychází z principu, že školské poradenské zařízení zpracovává 
neanonymizované osobní údaje (včetně citlivých) na základě žádosti subjektu údajů (nebo 
jeho zákonného zástupce) o vyšetření. 
Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce podepíše před vyšetřením informovaný souhlas 
s poskytováním poradenských služeb, který obsahuje i informace o souvisejícím zpracování 
osobních údajů. Podoba informovaného souhlasu je součástí navrhovaného textu právního 
předpisu. 
Doporučení, na jehož základě jsou zohledňovány speciální vzdělávací potřeby žáka, předává 
školské poradenské zařízení subjektu údajů (zákonnému zástupci) a rovněž škole, resp. 
školskému zařízení, pro něž se doporučuje využití podpůrných opatření. 
Škola zpracovává neanonymizované osobní údaje (včetně citlivých) uvedené v doporučení, 
aby mohla zajistit pro žáka zohlednění jeho speciálních vzdělávacích potřeb, včetně 
poskytnutí potřebných podpůrných opatření. 
MŠMT sdružuje v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 školského zákona vybrané údaje ze 
školních matrik. Citlivé osobní údaje vypovídající o druhu postižení a poskytované míře 
podpory jsou ve formě číselníkových kódů odpovídajících příslušným kategoriím předávány 
ze škol v anonymizované podobě. 
Navrhovaná právní úprava vychází z výše uvedených pravidel formulovaných v jiných 
právních předpisech, a tedy nepředstavuje nové zpracování osobních údajů nad rámec 
dosavadní právní úpravy. Stanovuje pouze mechanizmus pro udělení souhlasu 
se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních.  

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

1. Přiměřenost 
Předmětem nové úpravy je široký a vnitřně členitý okruh vztahů při zajišťování práva 
na vzdělání  žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o oblast potenciálně 
zasahující do činnosti všech škol a školských zařízení, přičemž aplikace právních předpisů 
zde zásadním způsobem předurčuje kvalitu vzdělávání jak obecně, tak ve vztahu 
k jednotlivci. Z tohoto pohledu se poměrně široký rozsah navrhované úpravy jeví jako zcela 
přiměřený. Návrh však nestaví systém nalézání a uspokojování speciálních vzdělávacích 
potřeb na zcela nových základech. Vychází z již zažité praxe škol a počítá s kontinuitou sítě 
školských poradenských zařízení. Nově se zavádí toliko revizní instance vůči výstupům 
poradenské činnosti, což lze vzhledem k nárokům na přezkoumatelnost závěrů školských 
poradenských zařízení považovat za přiměřené rozšíření zákonných kompetencí. 
2. Efektivita 
Závaznost nabídky podpůrných opatření pro školy a školská zařízení je hlavním 
předpokladem efektivního zavádění regulace i jejího následného prosazování. Ministerstvo, 
mj. prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání jako revizní instance, a také Česká 
školní inspekce disponují kapacitami k plošné kontrole a vynucování dodržování regulace. 
3. Odpovědnost, opravné prostředky a kontrolní mechanismy 
Ve vztahu k příjemcům vzdělávání a školských služeb je osobou odpovědnou za naplňování 
jejich vzdělávacích potřeb vždy právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského 
zařízení. Jde o subjekty podléhající evidenci v rejstříku škol a školských zařízení 
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a kontrolovatelné Českou školní inspekcí. Pokud škola rozhoduje ve správním řízení, podléhá 
druhoinstanční pravomoci krajské úřadu. Za řádné zjištění speciálních vzdělávacích potřeb 
odpovídá diagnostikované osobě právnická osoba vykonávající činnost školského 
poradenského zařízení. Výstupy poradenské činnosti budou podléhat revizi právnickou osobou 
zřizovanou ministerstvem. O revizi může žádat nejen příjemce poradenských služeb, 
ale i škola, kde tato osoba požaduje použití podpůrného opatření, ČŠI a orgán veřejné moci, 
který uložil využít odbornou pomoc školského poradenského zařízení. 
Již na úrovni zákona se tudíž počítá se třemi zřetelnými liniemi odpovědnosti 

- Z hlediska faktického poskytování podpůrných opatření vzdělávané osobě: 
Vzdělávaný – Škola – ČŠI v rámci inspekční činnosti. 

- Z hlediska správního rozhodování 
Vzdělávaný – Škola – Krajský úřad. 

- Z hlediska správnosti výstupů školské poradenské činnosti: 
Vzdělávaný – Školské poradenské zařízení – Revizní instance. 

Za činnost školy a školského zařízení zásadně odpovídá ředitel. Ředitel také podle § 164 
odst. 1 písm. a) školského zákona rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování 
vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak. Připouští-li zákon subdelegaci 
rozhodování (ani ne tak ve smyslu správního rozhodování, které je řediteli vyhrazeno, ale 
pokud jde třeba o faktické úkony) ředitelem podřízené osobě (zástupci, třídnímu učiteli), lze 
ve školském zákoně (s přihlédnutím k pracovněprávním předpisům a případně k obecné 
úpravě odpovědnosti podle občanského zákoníku) vysledovat odpovědnostní linii směrem 
k řediteli. 
4. Poptávková stránka 
Návrh týkající se vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami vstupuje do oblasti, 
kde již podle dosavadní úpravy na „poptávkové stránce“ stojí školy a školská zařízení 
(v řádech tisíců). Poptávková povaha jejich postavení je ale relativní, neboť poskytnutí 
výhody žákovi je často spojeno s oprávněnou výhodou pro školu – škola „získává“ žáka 
a případně jí vzniká nárok na příplatek k normativům, tzn. vyšší dotaci na žáka z prostředků 
státního rozpočtu. K neoprávněnému zvýhodnění žáka dochází zřídka a spíše nedopatřením, 
neboť stát jednak provádí ve školách inspekci a jednak pravidelně sdružuje údaje ze školních 
matrik jednotlivých škol a školských zařízení a podrobuje je algoritmům, které mohou odhalit 
nesrovnalosti v údajích. 
Školská poradenská zařízení budou i v novém systému zastávat obdobnou pozici jako 
dosud, zpřehlední se však jejich praxe – přispěje k tomu zavedení jednotné nabídky 
podpůrných opatření a také prováděcí právní úprava, v níž bude ministerstvo povinno 
stanovit podobu výstupů poradenské činnosti. 
Zavedení revizní instance přímo odpovědné ministerstvu rovněž významně snižuje váhu 
potencionální „poptávkové role“ školských poradenských zařízení. 
5. Nabídková stránka 
Na „nabídkové straně“ jsou příjemci vzdělávání, tedy jednotlivci s relativně slabým 
postavením, kterým zákon skýtá speciální ochranu, avšak povaha věci nepřipouští situaci, 
kdy by se tisíce příjemců vzdělávání mohly vůči tisícům škol účinně formovat do zájmových 
uskupení. Návrh však v tomto směru nezavádí nic nového. 
6. Transparence a otevřená data 
Transparenci systému vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami zvýší 
zavedení jednotné nabídky podpůrných opatření. 
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O otevřenosti dat však v zásadě nemá smysl uvažovat, neboť školy a školská zařízení zde 
převážně nakládají s citlivými údaji chráněnými zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
7. Shrnutí 
Nový prováděcí předpis není spojen s novými korupčními riziky a ve vztahu ke stávajícím 
rizikům přinášejí spíše jejich zmírnění těmito prostředky: 
- vytvoření jednotného postupu poradenských zařízení povede k transparenci 
a předvídatelnosti poradenské činnosti i praxe škol, 
- zavedení revizní instance; podnět k revizi bude oprávněna podat i škola, ČŠI a orgán 
sociálně-právní ochrany dětí při výkonu své působnosti, čímž se zajišťuje všestranná 
kontrolovatelnost systému. 
 
X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
 
 
 
 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K části první  
K čl. I  
 
K bodu 1 (Úvodní věta) 
Úvodní věta zohledňuje nové zmocňovací ustanovení doplněné do školského zákona 
na základě zákona č. 82/2015 Sb., podle kterého Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy stanovit vyhláškou průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti 
školských poradenských zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů 
a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, školskými zařízeními 
a dalšími osobami a orgány veřejné správy. 
 
K bodu 2 (§ 1 odst. 2 až 5) 
Úprava navazuje na rozšíření příloh vyhlášky o přílohu stanovující standardní činnosti 
pedagogických pracovníků zajišťujících poradenské služby ve školských poradenských 
zařízeních. Dále se zpřesňuje dikce ustanovení. Zároveň se v návaznosti na § 16a 
školského zákona, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., jako jeden z důvodů využití poradenské 
služby doplňuje rozhodnutí orgánu veřejné moci. 
 
Rozšiřuje se okruh skutečností, o nichž má být příjemce služeb před jejich poskytnutím 
informován. Nově musí být poskytnuta rovněž informace o možnosti požádat o revizi 
v souladu s § 16b školského zákona, jelikož se jedná o jednu ze zásadních změn v přístupu 
k poradenským zařízením. Vzhledem k požadavkům z praxe je vyhláškou stanovena 
závazná podoba formuláře informovaného souhlasu.  
 
U úpravy § 1 odst. 4 se jedná o legislativně-technickou změnu zohledňující existenci 
speciálních právních předpisů zejména v podobě vyhlášky č. 27/2016 Sb. a dále zobecnění 
stávajícího textu, jelikož jeho dosavadní znění by mohlo vést k příliš zužujícímu výkladu. 
 
Ustanovení § 1 odst. 5 stanovuje, že výstupem poradenských služeb směřujících k zjišťování 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka je zpráva a doporučení. Ustanovení dále obsahuje 
odkaz na jiný právní předpis, který obsahuje náležitosti této zprávy a tohoto doporučení, 
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kterým je vyhláška č. 27/2016 Sb. a dále vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 
předpisů, která bude obsahovat speciální vzor doporučení. 
 
K bodu 3 (§ 1 odst. 6) 
Ustanovení stanovuje další případy, kdy se vydává zpráva, jejíž úprava je však plně 
podřízena této vyhlášce a neřídí se právní úpravou obsaženou ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. 
Toto ustanovení se vztahuje pouze na případy, kdy nejde o zjišťování speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka, nicméně poskytování služby spočívá v psychologické nebo 
speciálně pedagogické diagnostice. Rovněž se tato úprava vztahuje na situace, kdy je 
poskytována poradenská služba na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. 
 
K bodu 4 (§ 2 písm. c) 
Ustanovení upravující účel poradenských služeb je zpřesněno o několik významných 
skutečností, mezi nimiž je nejvýznamnější zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka 
a mimořádného nadání a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané. Toto zjišťování představuje 
jeden ze stěžejních prvků systému, v rámci něhož jsou přiznávána podpůrná opatření 
v souladu s § 16 školského zákona, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a v návaznosti na 
vyhlášku č. 27/2016 Sb. 
 
K bodu 5 (§ 2 písm. d) 
Jde o terminologické zpřesnění za použití pojmu „rizikové chování“ obecně užívaného 
v oblasti prevence.  
 
K bodu 6 (§ 2 písm. e) 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu.  
 
K bodu 7 (§ 2 písm. f) 
Ustanovení je zpřesněno z hlediska užité odborné terminologie.  
 
K bodu 8 (§ 2 písm. j) 
Dalším obecně vyjádřeným účelem poradenských služeb a jedním z interpretačních vodítek, 
v souladu s nímž má být poskytování vzdělávání a školských služeb, je požadavek 
na naplňování vzdělávacích potřeb žáků, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění 
a prevence jeho prohlubování.  
Z toho důvodu se navrhuje upravit předmětné ustanovení.  
 
K bodu 9 (§ 2 písm. k) až n) 
Ustanovení vyjadřující účel poradenských služeb je nad rámec dosud stanoveného rozšířeno 
o oblast metodickou, koordinační a kooperační. Součástí poradenských služeb je metodická 
podpora pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných, metodická podpora poradenských pracovníků školy i asistentů 
pedagoga, kteří se na péči o tyto žáky se podílejí. Účelem poradenských služeb je také 
zkvalitnění součinnosti škol a školských poradenských zařízení při zajišťování poradenské 
podpory žáků. Nově se v účelu služeb objevuje také potřeba součinnosti s orgány veřejné 
moci a s revizním orgánem, posílení spolupráce na této úrovni směřuje zejména k zlepšení 
ochrany zdravého vývoje žáků a k zlepšení kvality poskytovaných poradenských služeb.  
 
K bodu 10  
K § 2a 
Nově se upravují pravidla průběhu poskytování školních a školských poradenských služeb. 
Pravidla vychází z respektu k integritě každého člověka a z etických principů poradenské 
práce. 
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K § 2b 
Nově se vkládají informace požadované v §19 novely školského zákona pro oblast práce 
s diagnostickými nástroji, základní zásady pro práci s nimi. Zejména stanoví podmínky práce 
se standardizovanými nástroji, postupy a metodami. Pro oblast psychologické a speciálně 
pedagogické diagnostiky jsou využívány zejména ty metody a postupy, které mají 
prokazatelný přínos pro posouzení vzdělávacích potřeb žáka a pro intervenční práci se 
žákem v domácím i školním prostředí. Uživatelé diagnostických metod musí mít pro užívání 
těchto metod odpovídající vzdělání, které odpovídá jednak jejich profesnímu zaměření a dále 
požadavkům, vyplývajícím z nároků na užívání metod. Současně je ošetřen i postup práce 
se získanými údaji, které jsou východiskem pro další poradenskou práci.   
 
 
 
K bodu 11 (§ 3 odst. 2) 
Vzhledem k potřebě standardizace školských poradenských služeb, upravuje vyhláška 
v příloze okruhy pedagogických a dalších pracovníků, kteří zajišťují poradenské služby ve 
školských poradenských zařízeních. Předmětná úprava je obsažena v příloze č. 4. 
Odpovědnost ředitele školy za metodické vedení poradenských pracovníků vyvěrá z obecné 
odpovědnosti ředitele školy za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských 
služeb. Jedná se o ředitele školského zařízení, případně všech škol a školských zařízení, 
jejichž činnost daná právnická osoba spolu s činností školského poradenského zařízení 
vykonává. 
 
K bodu 12 (§ 3 odst. 3) 
V současnosti představuje instituci, která metodicky a odborně vede školská poradenská 
zařízení, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzhledem ke zkušenostem s reorganizací, která 
proběhla v minulosti, je však na místě upravit v obecné rovině, že tato činnost náleží 
právnické osobě zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
K bodu 13 (§ 3 odst. 4) 
V některých případech je třeba pro náležité poskytnutí poradenských služeb využít výstupy 
činnosti jiných odborníků, z nichž přichází v úvahu zejména lékař. Ustanovení normuje, 
že tato spolupráce je vyžadována k naplnění vzdělávacích potřeb žáka.  
 
K bodu 14 (§ 4) 
Dokumentace školských poradenských zařízení dokládá průběh péče o žáka, komunikaci se 
školami a dalšími spolupracujícími subjekty. Součástí dokumentace je spis žáka, který 
obsahuje všechny informace o poskytnutých službách, realizovaných vyšetřeních, 
vystavených zprávách a doporučeních ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Součástí dokumentace jsou tedy i zprávy o spolupráci s orgány veřejné moci, 
výsledky případných revizních šetření, které jsou v údajích o dokumentaci nově.  
Součástí podkladů jsou také informované souhlasy k poskytovaným službám a vydaným 
zprávám a doporučením. 
Nově se rozšiřuje úprava o podmínky k výkonu práce školního psychologa školního 
speciálního pedagoga ve školách, zpřesňuje se, jakou dokumentaci vedou a jaká 
dokumentace je požadována pro služby výchovného poradce a školního metodika prevence. 
Dokumentaci o podpůrných opatřeních prvního stupně představuje zejména plán 
pedagogické podpory.  
 
K bodu 15 (§ 5 odst. 1) 
Ustanovení se doplňuje pro zpřesnění o speciálně pedagogickou pomoc, kterou dosud 
vymezení služeb pedagogicko-psychologické poradny nezahrnovalo.  
 
K bodu 16 (§ 5 odst. 3) 
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Ustanovení specifikuje blíže činnosti poradny, doplňuje činnosti, které bude školské 
poradenské zařízení nově vykonávat v souvislosti s navrhováním podpůrných opatření 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se posiluje spolupráce školy 
a poradny v oblasti metodické podpory pedagogických pracovníků škol a definuje 
se spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Ustanovení je rovněž upraveno terminologicky 
(kupř. v oblasti prevence). Služby jsou nejčastěji poskytovány ambulantně na pracovištích 
poraden a ve školách. 
 
K bodu 17 (§ 6 odst. 1) 
Ustanovení vymezuje okruh osob, jimž jsou poskytovány služby speciálně pedagogických 
center. Těmito osobami jsou dle nového vymezení žáci s mentálním, tělesným, zrakovým 
nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo 
autismem. Toto vymezení vychází z obsahového zaměření činnosti centra. Ze skupiny žáků 
uvedených v §16 odst. 9 školského zákona nejsou poskytovány služby centra žákům se 
závažnými poruchami učení a chování. Této skupině žáků poskytuje poradenské služby 
poradna.  
 
K bodu 18 (§ 6 odst. 2) 
Navrhovaná úprava ustanovení má za cíl oddělit služby poskytování v rámci těch 
právnických osob, které vedle služby školských poradenských zařízení (center) vykonávají 
činnost školy, při kterých jsou zařízení často zřizována. Jelikož se v praxi jedná výlučně 
o školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jeví se jako vhodné formulovat 
omezení poskytování služeb těmto školám ze strany poradenských zařízení. Nadto, u škol 
zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona se předpokládá odborné i materiální 
zázemí pro poskytování zde neuvedených poradenských služeb. 
 
K bodu 19 (§ 6 odst. 3) 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu.  
 
K bodům 20 až 26 (§ 6 odst. 4)  
K rozdělení úpravy v písmenech a) a b) dochází z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti 
navrhovaného textu. Dále jsou v ustanovení doplněny činnosti, které bude školské 
poradenské zařízení nově vykonávat v souvislosti s navrhováním podpůrných opatření 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Rovněž je šířeji pojata činnost 
s ohledem na informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným 
zástupcům žáků.  
Ustanovení jsou upravena rovněž z hlediska terminologie používané ve školském zákoně.  
 
K bodu 27 (§ 7 odst. 1) 
Stanovuje se, že poradenské služby školy jsou poskytovány školním poradenským 
pracovištěm, které, pokud u školy působí, tvoří zpravidla výchovný poradce a školní metodik 
prevence. V rámci školského poradenského pracoviště mohou působit rovněž školním 
psycholog nebo školní speciální pedagog. Označení školní poradenské pracoviště je v praxi 
ukotveno a hojně užíváno.  
 
K bodu 28 (§ 7 odst. 2) 
Úprava poradenských služeb poskytovaných školou se doplňuje o požadavky na služby 
poskytované školními psychology a školními speciálními pedagogy. Zpřesňuje se výčet 
služeb spojených s poskytováním podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  
 
K bodu 29 (§ 7 odst. 3 až 5) 
Ustanovení je doplněno o požadavky na program poradenských služeb, v němž je kladen 
důraz na vymezení rolí v rámci školního poradenského pracoviště, jakož i na formulování 
preventivního programu školy.   
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Dále se posiluje metodická podpora pedagogických pracovníků, součinnost se školskými 
poradenskými zařízeními a s orgány veřejné moci.  
 
 
 
K bodu 30 (Příloha č. 1) 
V příloze je nově formulována činnost poraden v oblasti komplexní nebo záměrné 
psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky. Příloha dále upravuje okolnosti 
pro přípravu podkladů pro individuální psychologickou a speciálně pedagogickou 
diagnostiku, specifikuje skupinovou a individuální psychologickou a speciálně pedagogickou 
diagnostiku. 
Dále příloha popisuje psychologické a speciálně pedagogické intervence, doplňuje včasnou 
péči o žáky a nově upravuje činnost metodika prevence v poradně, jehož úkolem je 
koordinovat prevenci rizikového chování ve školách a metodicky podporovat školní metodiky 
prevence.  
 
K bodu 31 (Příloha č. 2) 
Příloha popisuje obecné standardní činnosti center, které jsou společné pro všechna centra 
bez rozdílů specializace na klienty. V části Standardní činnosti speciální se upravily 
a doplnily činnosti zajišťované centry pro jednotlivé druhy znevýhodnění uvedených v § 6 
odst. 1. Rozšířily a zpřesnily se činnosti poskytované centry poskytujícími služby klientům 
s vadami řeči (narušenou komunikační schopností). Důvodem je přibývající počet žáků 
s narušenou komunikační schopností a potřeba posílení podpory žáků a jejich zákonných 
zástupců v možnostech podpůrných opatření těchto žáků. Obdobně se upravily i obsahy 
činností centra pro služby žákům se sluchovým postižením. Dále se posílila včasná péče 
a doplnily se možnosti centra podílet se na zajištění vzdělávání v komunikačních systémech 
neslyšících a hluchoslepých osob pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. 
Dále se rozšířily a zpřesnily služby poskytované centry pro žáky s autismem (tímto pojmem 
legislativa označuje všechny okruhy poruch autistického spektra), upravily se i činnosti 
center pro mentálně postižené a pro žáky s tělesným postižením.    
 
K bodu 32 (Příloha č. 3) 
Příloha specifikuje činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště.  
Nově se upravují a doplňují činnosti výchovného poradce v kontextu spolupráce tohoto 
pedagogického pracovníka se školskými poradenskými zařízeními, kdy se předpokládá, 
že bude koordinátorem zajišťování péče a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, včetně žáků nadaných ve škole. Předpokládá se, že bude komunikovat 
se školskými poradenskými zařízeními v oblasti nastavovaných podpůrných opatřeních 
a podílet se na metodické podpoře pedagogických pracovníků při vzdělávání těchto žáků. 
Upravilo se také znění činností školního metodika prevence, které se lépe provázaly 
s činnostmi metodika prevence na úrovni školských poradenských zařízení (poraden). 
Rozšířilo se ustanovení o činnostech školních psychologů a školních speciálních pedagogů, 
kde byl upraven standard jejich činností na základě ověřování v projektu ESF RAMPS VIP-
III.  
 

K bodu 33 (Příloha č. 4) 
Nová příloha vymezuje, kdo je psychologem, speciálním pedagogem, sociálním 
pracovníkem ve školských poradenských zařízeních. Rovněž se upravuje role metodika 
prevence v poradnách. Specifikuje se zejména, jaké činnosti mohou tito pedagogičtí 
pracovníci vykonávat. Podmínky pregraduální přípravy a specializací jsou uvedeny v zákoně 
o pedagogických pracovnících.   
 
K bodu 34 (Příloha č. 5) 
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V příloze je uveden vzor informovaného souhlasu pro poskytování poradenských služeb 
ve školách a školských poradenských zařízeních. Zahrnuje rovněž udělení souhlasu 
se zpracováním osobních údajů.  
 
K čl. II (Přechodné ustanovení) 
Dosavadní právní úprava nevylučuje existenci speciálně pedagogických center poskytujících 
školské poradenské služby rovněž žákům se specifickými poruchami učení nebo chování, 
což je činnost, která má být podle nově navrhované úpravy vyhrazená pouze 
pedagogicko-psychologickým poradnám. Z toho důvodu je speciálně pedagogickým centrům 
poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta jednoho roku pro uvedení své činnosti do souladu 
s novou právní úpravou. 
 
K části druhé 
K čl. III 
Jedná se o legislativně-technickou změnu na základě zákona č. 82/2015 Sb., kterým se 
mění školský zákon. V textu školského zákona se nebude vyskytovat definice zdravotního 
postižení. Školský zákon však v § 16 odst. 9 stanoví, že pro děti, žáky a studenty 
s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, 
závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, 
souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, 
oddělení a studijní skupiny.  
 
K části třetí 
K čl. IV 
K bodu 1 
Jedná se o legislativně-technickou změnu navazující na zrušení vyhlášky č. 73/2005 Sb. 
V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 73/2005 Sb. je na místě zrušit rovněž poznámku pod 
čarou č. 1, včetně odkazů na ni. 
 
K bodu 2 (§ 1a odst. 7)  
Ustanovení je vzhledem k přijetí předpisů upravujících vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami (zejména vyhlášky č. 27/2016 Sb.) nadbytečným.  
 
K bodu 3 (§ 1b)  
Školský zákon předpokládá i nadále zřizování škol při zdravotnických zařízeních (§ 181). 
Nejde však o školy, které by bylo možné považovat za školy zřizované podle § 16 odst. 9 
školského zákona. Z toho důvodu úprava těchto škol je přesunuta z vyhlášky č. 73/2005 Sb. 
do vyhlášek upravujících pravidla, jimiž se řídí jednotlivé druhy škol, v tomto případě 
mateřské školy.  
 
K bodu 4 (§ 2 odst. 3 až 5) 
Obecně lze říci, že ustanovení obsahující pravidla pro snižování nejvyššího počtu žáků ve 
třídě z důvodu vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, se nikterak nedotýká 
oprávnění zřizovatele školy povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného 
prováděcím právním předpisem do počtu 4 žáků v souladu s § 24 odst. 5 školského zákona. 
K § 2 odst. 3 
Nové ustanovení upravuje snižování nejvyššího počtu dětí ve třídě, pokud se v ní vzdělává 
dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně. Rovněž se toto 
pravidlo uplatní, pokud je ve třídě vzděláváno dítě, jemuž je přiznáno podpůrné opatření 
třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Snížit nejvyšší počet dětí ve třídě o 1 bude 
nutné rovněž v případě, že se ve třídě bude vzdělávat dítě s podpůrným opatřením třetího 
stupně z jiného důvodu než mentální postižení Snížením v případě dětí s podpůrnými 
opatřeními třetího stupně však lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě maximálně o 5.  
Potřeba této úpravy je vedena zvýšenou náročností pedagogické činnosti, kterou si vyžaduje 
vzdělávání dětí s vyšším stupněm podpůrných opatření.  
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Snižování podle tohoto odstavce nemá vazbu na případné snižování počtu dětí ve třídě, kde 
není naplněn nejvyšší počet ve třídě stanovený touto vyhláškou.  
 
K § 2 odst. 4 
Obdobně jako v odstavci 3 se upravuje snižování nejvyššího počtu dětí rovněž v případě, 
že se ve třídě vzdělává dítě mladší 3 let. U vzdělávání těchto dětí lze rovněž předpokládat 
zvýšenou náročnost pedagogické činnosti, která si vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě.  
Snižování podle tohoto odstavce nemá vazbu na případné snižování počtu dětí ve třídě, 
kde není naplněn nejvyšší počet ve třídě stanovený touto vyhláškou.  
 
K § 2 odst. 5 
Z důvodu předejití nadměrnému snižování nejvyššího počtu dětí ve třídě se navrhuje vyloučit 
souběžné použití odstavců 3 a 4 v případě jednoho dítěte dítě. Není však samozřejmě 
vyloučeno, že v jedné třídě dojde ke snížení nejvyššího počtu ve třídě jak z důvodu věku 
žáka, tak z důvodu přiznaných podpůrných opatření, pokud se snížení uplatňuje za jednoho 
žáka pouze z jednoho uvedeného důvodu (lhostejno kterého).   
Snížení počtu dětí podle odstavců 3 a 4 se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění 
povinnosti přednostního přijetí dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření 
u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku. 
 
K bodu 5  
Úprava obsažena v dosavadním § 2 odst. 3 je plně nahrazena novou právní úpravou 
o snižování počtu dětí.  
 
K bodu 6 (§ 2 odst. 6) 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu. 
 
K části čtvrté  
K čl. V 
 
K bodu 1 (§ 3a)  
Ustanovení je navrženo za účelem sjednocení základních parametrů zápisů k plnění povinné 
školní docházky, jelikož praxe škol vykazuje v současnosti značné odchylky.  
Právní úprava počítá s tím, že ne vždy musí být dítě u zápisu přítomno. V případě, že se dítě 
osobně účastní, je za předpokladu souhlasu zákonného zástupce součástí zápisu rovněž 
rozhovor, případně další činnosti. Tyto však nepředstavují testování dítěte ani nesmí být 
podkladem pro nepřijetí dítěte. Posouzení školní připravenosti totiž není zákonem 
stanovenou podmínkou pro přijetí k základnímu vzdělávání. Na základě tohoto posouzení 
škola doporučí zákonnému zástupci co nejvhodnější způsob pomoci v  rozvoji připravenosti 
dítěte do doby zahájení povinné školní docházky. V rámci toho může škola doporučit rovněž 
kupříkladu vyhledání poradenských služeb školského poradenského zařízení. 
Dále se škole stanoví povinnost zveřejnit informace k organizaci a průběhu zápisu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, zpravidla na internetových stránkách školy. 
 
K bodu 2 (§ 4 odst. 7) 
Nové ustanovení upravuje snižování nejvyššího počtu žáků ve třídě, pokud se v ní vzdělává 
žák s přiznanými podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně, případně žák 
s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. 
Snížit nejvyšší počet žáků ve třídě je třeba rovněž v situaci, kdy se ve třídě vzdělává žák 
s podpůrným opatřením třetího stupně z jiného důvodu než mentální postižení. Snížením 
v případě žáků s podpůrnými opatřeními třetího stupně však lze snížit nejvyšší počet žáků 
ve třídě v součtu maximálně o 5. 
Potřeba této úpravy je, obdobně jako je tomu u předškolního vzdělávání, spatřována 
ve zvýšené náročnosti pedagogické činnosti, kterou si vyžaduje vzdělávání dětí s vyšším 
stupněm podpůrných opatření.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FDC48X)



15 
 

Opět je třeba uvést, že ustanovení obsahující pravidla pro snižování nejvyššího počtu žáků 
ve třídě z důvodu vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, se nikterak 
nedotýká oprávnění zřizovatele školy povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného 
prováděcím právním předpisem do počtu 4 žáků v souladu s § 24 odst. 5 školského zákona. 
 
K bodu 3 (§ 4 odst. 8) 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu vyvolanou změnou souvisejících právních 
předpisů.  
 
K bodu 4 (§ 4 odst. 9) 
Z důvodu, že se nově upravuje snižování počtu žáků ve třídě běžné školy pro případ 
vzdělávání žáků s vyšším stupněm podpůrného opatření, je nutné, aby se do výpočtu 
průměrného počtu žáků ve třídě podle této vyhlášky nezahrnovaly žádné třídy, které mají na 
základě právní úpravy zvláštní počty, tj. jak třídy, které jsou zřízeny podle § 16 odst. 9 
školského zákona, tak kupříkladu všechny třídy, v nichž bude počet žáků snížen na základě 
pravidel uvedených v odstavci 7.  
 
K bodu 5 (§ 5 odst. 6) 
Obdobně jako u třídy základní (§ 4 odst. 7) nebo mateřské školy se upravuje snižování 
nejvyššího počtu žáků ve skupině.  
I v tomto případě platí, že ustanovení obsahující pravidla pro snižování nejvyššího počtu 
žáků ve třídě z důvodu vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, se nikterak 
nedotýká oprávnění zřizovatele školy povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného 
prováděcím právním předpisem do počtu 4 žáků v souladu s § 24 odst. 5 školského zákona. 
 
K bodu 6 (§ 5a) 
Školský zákon předpokládá i nadále se zřizováním škol při zdravotnických zařízeních 
(§ 181). Nejde však o školy, které by bylo možné považovat za školy zřizované podle § 16 
odst. 9 školského zákona. Z toho důvodu úprava těchto škol je přesunuta z vyhlášky č. 
73/2005 Sb. do vyhlášek upravujících pravidla, jimiž se řídí jednotlivé druhy škol, v tomto 
případě základní školy.  
 
K bodům 7 a 8 (§ 6 odst. 1 a § 24 odst. 3) 
Jedná se o legislativně-technické úpravy vyvolané změnou souvisejících právních předpisů.  
 
K části páté 
K čl. VI 
 
K bodu 1 
Jedná se o úpravu navazující na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kdy z doporučení školského poradenského zařízení mohou vyplynout i specifické požadavky 
na hodnocení žáka v základním uměleckém vzdělávání.   
 
 
K bodu 2 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na změnu terminologie školského 
zákona.  
 

K části šesté  
K čl. VII 
 
K bodu 1 a 2 (§ 10 odst. 3 a 4) 
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Ustanovení se upravuje tak, aby počet účastníků v oddělení družiny odpovídal počtu žáků 
ve třídě dané školy. Úprava je z toho důvodu navázána na vyhlášku upravující vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 
K bodu 3 (§ 12) 
Jde o legislativně-technickou úpravu. 
 
K části sedmé  
K čl. VIII 
 
K bodům 1 až 9 (§ 3 odst. 3, § 6, § 7 odst. 1až 4, § 8, § 18 odst. 2) 
Jedná se o legislativně-technické úpravy na základě zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
 
 
K části osmé 
K čl. IX 
 
K bodům 1 a 2 a 4 až 9 [§ 1 písm. r) a u), § 3 odst. 7 a 8, § 3 odst. 10, § 7 odst. 4 a § 8 
odst. 3] 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu, která navazuje na změnu terminologie 
souvisejících právních předpisů. 
 
K bodu 3 (§ 3 odst. 6) 
Ustanovení zohledňuje, že v souladu s právní úpravou účinnou od 1. 9. 2016 budou příplatky 
poskytovány na podpůrná opatření podle § 161 odst. 2 a § 162 odst. 2 školského zákona. 
Pro dobu, než budou poskytovány v případě konkrétního žáka poskytovány tyto příplatky na 
podpůrná opatření, je nutné zachovat pro běžné školy stávající úpravu příplatků na žáka 
uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona (v dosavadní terminologii žáka individuálně 
integrovaného). Tato úprava konvenuje s přechodným ustanovením obsaženým v čl. II bodu 
8 zákona č. 82/2015 Sb. 
 
Dále jsou navrhovány úpravy spočívající ve změně terminologie.  
 
 
K části deváté  
K čl. X 
 
K bodům 1, 4, 8 a 10, 12 až 16 [§ 1 písm. c), § 20 odst. 2, § 20 odst. 6, Příloha č. 2 
a Příloha č. 3] 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu, která navazuje na změnu terminologie 
souvisejících právních předpisů. 
 
K bodům 2 a 3, 5 až 7, 9 a 11 a 17 (§ 4 odst. 3, § 20 odst. 1, 3 až 5 a Přílohy č. 1 až 1b a 
příloha č. 3 a 3a) 
Školský zákon s účinností od 1. 9. 2016 váže poskytování podpůrných opatření druhého až 
pátého stupně na doporučení školského poradenského zařízení. V souladu s § 16 odst. 2 
písm. c) představuje úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání 
podpůrné opatření, které je podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. poskytováno 
ve druhém až čtvrtém stupni. Pro uvedení do souladu s touto úpravou je proto nutné upravit 
předmětná ustanovení tak, aby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky bylo 
podmíněno doporučením školského poradenského zařízení a nikoliv posudkem. 
 
K čl. XI (Přechodné ustanovení) 
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Přechodné ustanovení z důvodu právní jistoty upravuje použití posudků vydaných podle 
dosavadní právní úpravy po dobu od nabytí účinnosti zákona, nejdéle však do 30. září 2018. 
To koresponduje se skutečností, že platnost doporučení podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
je doba, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné zpravidla 2 roky. 
 
K části desáté 
K čl. XII 
Navrhuje se nabytí účinnosti právní úpravy dnem 1. 9. 2016, stejně, jako je tomu 
u příslušných souvisejících právních předpisů a ustanovení, na které předmětná novelizace 
navazuje.  
Odložená účinnost se týká podkladů k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky 
vzhledem k termínům maturitních zkoušek, které se mohou konat v podzimním zkušebním 
období do 20. září.  
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