
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy ze dne 8. 3. 2016, s termínem dodání stanovisek do 30. března 2016. Vyhodnocení tohoto řízení spočívající ve vypořádání 
připomínek podstatného charakteru (uplatnilo 28 připomínkových míst) je uvedeno v následující tabulce (nevypořádány zůstaly 2 připomínky 
Plzeňského kraje: 

Resort Připomínky Vypořádání 
KML  

K části 2, Návrh variant řešení 
• Je nutné detailněji popsat navrhované varianty řešení, současný popis je 
nedostačující. Není možné pouze odkázat na právní předpis, který se možným 
přijetím dané varianty pozmění. Například u variant řešení Úpravy poradenských 
služeb, varianty 1, je vhodné uvést, jaké konkrétní kroky budou zmíněné změny 
vyžadovat a jak tyto ovlivní dotčené subjekty. Jednotlivé varianty se dle Obecných 
zásad RIA mají soustředit na obsah věcného řešení. Tento popis zároveň přispěje 
i k lepšímu vyhodnocení nákladů jednotlivých variant a výběru nejvhodnějšího 
řešení. 

Akceptováno.  
RIA byla upravena. 

K části 3, Vyhodnocení nákladů a přínosů 
• Ze závěrečné zprávy vyplývá, že počet pracovníku ŠPZ má v období 
duben-prosinec stoupnout o 10%. Toto navýšení je nutné kvantifikovat, a to na 
základě toho, že pokud známe současné náklady na pracovníky ŠPZ, lze 
relativně snadno jejich navýšení o 10% vyčíslit. 

Akceptováno a upraveno. 

 
K části 3, Vyhodnocení nákladů a přínosů 
• Ze závěrečné zprávy není jasné, zda se na základě šetření působnosti 
metodika prevence bude upravovat jeho úvazek. Jak je ve zprávě uvedeno: „(…) 
šetření poukázalo na jistou poddimenzovanost úvazků vzhledem k doporučením 
daným legislativními předpisy (tj. alespoň 0,5 úvazku), tj. 30% respondentů mělo 

Akceptováno a vysvětleno.  
Metodik prevence je legislativně 
zakotven v zákoně 563/2004 Sb. a 
jeho postavení bude blíže řešeno 
v rámci nového kariérního řádu.  
Nicméně platí, že jeho úvazek není 
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nižší úvazek než doporučený 0,5. Nicméně tento stav by bylo vhodné ověřit i z 
jiných zdrojů (…).“ Požadujeme blíže popsat, zda bude legislativně úvazek 
metodika prevence upraven, a pokud ano, jaké náklady s sebou tato úprava 
ponese, případně již nyní vytvořit algoritmus, který by určoval kolik škol, resp. 
žáků připadá na určitou výši úvazku metodika prevence (na což odkazuje i 
závěrečná zpráva). 

předmětem právní regulace, což 
prozatím ani není zamýšleno. 

 
K části 3, Vyhodnocení nákladů a přínosů 
• Je nutné kvantifikovat také náklady na straně krajů při zřízení centrální 
výdejny pro speciální učební a kompenzační pomůcky. Na základě tabulkového 
přehledu platů lze určit výši nákladů na 0,5 úvazek pro pracovníka výdejny. Také 
je nutné zvážit, zda bude zřízení centrální výdejny doprovázeno dalšími náklady 
(administrativní, technické náklady na zařízení prostor atd.). 

Vysvětleno.  
MŠMT počítá však s vytvořením 
virtuální výdejny, jež bude 
znamenat zanedbatelné náklady 
na straně krajů.  
V tomto duchu bylo upraveno 
odůvodnění. Případné úvazky 
mohou být hrazeny z rozvojových 
programů a tedy z kapitoly MŠMT, 
nebude mít tedy finanční dopad na 
jiné subjekty. 
 

 
K části 5, Implementace doporučených variant a vynucování 
• K implementaci a vynucování předkládané vyhlášky má být využit revizní 
mechanismus, není však specifikováno, jak bude tento mechanismus vypadat a 
tak není možné zhodnotit, zda jeho fungování bude produkovat nějaké náklady. 
Popis tohoto mechanismu zajistí lepší podmínky pro budoucí vynucování. 

Vysvětleno. 
Doplněno do odůvodnění, že touto 
revizní instancí bude NÚV, který už 
působí ve strukturách podřízených 
organizací MŠMT.  
  

 
K části 6, Přezkum účinnosti regulace 
• Požadujeme lepší zpracování podmínek přezkumu účinnosti regulace, 
zejména stanovení indikátorů, které budou v rámci komunikace ministerstva s 
krajskými úřady, školskými asociacemi a dalšími odbornými institucemi 
sledovány, případně v jakém časovém horizontu, aby bylo možné vyhodnotit, zda 
je nová právní úprava účinná a dosahuje stanovených cílů. 

Akceptováno.  
Jako indikátory jejichž 
prostřednictvím lze měřit účinnost 
regulace navrhujeme –  
- Finanční náročnost – do jaké 

míry dojde k předpokládanému 
nárůstu výdajů veřejných 
rozpočtů. Prostřednictvím tohoto 
ukazatele lze tedy zjistit, do jaké 
míry odpovídá realita 
očekávaným nákladům, které 
jsou popsány v odůvodnění  

- Procento použití revizního 
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mechanizmu  – indikuje, do jaké 
míry „klienti“ poradenských 
služeb vyjadřují nespokojnost 
s poskytnutými poradenskými 
službami 

- Procento úspěšných žádostí o 
revizi – indikuje do jaké míry ŠPZ 
postupují v souladu s právními a 
odbornými požadavky a do jaké 
míry je efektivní metodické 
působení MŠMT 

 
1. K části druhé, změna vyhlášky č. 14/2005 Sb., bodu 3  
 
Požaduji ustanovení § 2 odst. 3 upravit tak, aby se netýkalo pouze žáka s 
přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. 
Ve třetím stupni jsou nejen tito žáci, ale také děti slabozraké, nedoslýchavé. Např. 
dítě s tělesným postižením, imobilní, je často v horší situaci než dítě s mentálním 
postižením (totéž platí o dětech se smyslovým postižením nebo poruchou 
autistického spektra).  Navíc se mentální postižení u dětí předškolního věku 
diagnostikuje spíše výjimečně.  
 
Navrhuji proto následující úpravu: 
 
„(3) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího 
nebo vyššího stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 
děti. Nejvyšší počet dětí ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 19.“ 
 
Omezení počtu dětí ve třídě na 19 je dále potřeba řešit v souvislosti s 
financováním mateřských škol. V návaznosti na zamýšlenou změnu financování 
je potřeba nastavit systém kompenzací tak, aby nedocházelo ke snižování 
přidělení finančních prostředků škole z důvodu nižšího počtu žáků ve třídě, což 
může vést k menší ochotě přijímat ke studiu žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

Vysvětleno.  
U žáka s mentálním postižením lze 
předpokládat výrazně vyšší 
pedagogickou náročnost, než u 
žáků s jinými druhy znevýhodnění 
uvedeného v § 16 odst. 9 
školského zákona, kterým je 
přiznáno podpůrné opatření třetího 
stupně.  
 
 

 
2. K části třetí, změna vyhlášky č. 48/2005 §3a odst. 7 
 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno. 
Konzultační dny nejsou definovány 
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Požaduji následující úpravu: 
 
„(7) Základní škola informuje prokazatelným způsobem při zápisu zákonného 
zástupce dítěte, jak může do doby povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho 
dalším rozvoji. Základní škola také může pro zákonné zástupce dítěte pořádat 
konzultační dny.  
 
 
Odůvodnění: 
 
Požadovaný návrh na úpravu §3a odst. 7 vyhlášky č. 45/2005 Sb., umožňuje 
případnou zpětnou kontrolu, že došlo k naplnění této povinnosti a zároveň 
rozšiřuje možnosti spolupráce se zákonnými zástupci, pokud je to účelné. Mám za 
to, že pouze poskytnutí informace nemusí být dostatečné, ale opakované 
konzultace mohou přispět k motivaci zákonného zástupce i dítěte, pokud je to 
účelné.  
 

zákonem. Za stávající legislativy 
nic konzultacím nebrání, pokud se 
školy pro ně rozhodnou. V tomto 
směru se jeví věta druhá jako 
nadbytečná vzhledem ke 
skutečnosti, že nenese normativní 
obsah.  
 

 
3.  K části třetí, změna vyhlášky č. 48/2005 , bodu 2 
 
Analogicky k první připomínce požadujeme řešit také ustanovení § 4 odst. 7 vyhl. 
č. 48/2005 Sb., a rovněž otázku financování tříd se sníženým počtem žáků. 

Vysvětleno.  
U žáka s mentálním postižením lze 
předpokládat výrazně vyšší 
pedagogickou náročnost, než u 
žáků s jinými druhy znevýhodnění 
uvedeného v § 16 odst. 9 
školského zákona, kterým je 
přiznáno podpůrné opatření třetího 
stupně. 
 
 

 
4. Změna vyhlášky č. 72/2005, § 1 odst. 2 
 
Požaduji následující úpravu: 
 
„(2) Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně poradenské služby v 
rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, 
jejich zákonných zástupců, škol, nebo školských zařízení nebo orgánů veřejné 
moci. Podmínkou… 

Akceptováno, upraveno jinak.  
V ustanovení je nově vyjádřeno, že 
se tak může dít rovněž na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci.  
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Odůvodnění: 
 
Požadovaná úprava navazuje na novelizovaný školský zákon, který umožňuje, dle 
§16a odst. 4, aby využití poradenských služeb mohlo být také uloženo orgánem 
veřejné moci. 
 
5. Změna vyhlášky č. 72/2005, §7 odst. 2 písm. e) 
 
 
Požaduji následující úpravu: 
 
„f) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
prostředí a s odlišnými životními podmínkami“ 
 
Odůvodnění: 
 
Ze školského zákona ani z jiných prováděcích předpisů není zřejmé, že by se 
jednalo o dvě samostatné kategorie znevýhodnění. Z tohoto důvodu je 
navrhováno doplnění ustanovení, jako je tomu např. v §5 odst. 3 písm. h) a 
mnoha jiných místech navrhovaného textu vyhlášky č. 72/2005 Sb. 

Akceptováno. 

 
6. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.  
 
Požaduji úpravu II. Standardní činnosti speciální, bod 3, písm. a): 
 
„a) Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika u žáků se 
sluchovým postižením pro účely stanovení podpůrných opatření včetně a v 
případě potřeby i zpracování návrhů na…“ 
 
Odůvodnění: 
 
Dítě se sluchovým postižením nemusí být nutně vždy zařazeno do třídy pro žáky 
se sluchovým postižením, z tohoto důvodu navrhuji výše uvedenou úpravu. 

Akceptováno a upraveno. 

 
7. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
 

Akceptováno a upraveno. 
Navrhovaný text: „Posouzení 
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Připomínka k II. Standardní činnosti speciální, bod 4), písmenu b) vývojový 
screening.  
 
Z upraveného textu přílohy není zřejmé v jakém smyslu je tato služba pojímána. 
Spíše se obecně pojí termín vývojový screening s lékařskou vědou např. 
hodnocení vývojové úrovně dětí při preventivných prohlídkách. Ve stávajícím 
platném znění je uváděn vývojový screening v kontextu diagnostiky zrání CNS, 
včasné diagnostiky organického poškození CNS u dětí raného věku atd.  Požaduji 
vysvětlit, co vedlo předkladatele ke zjednodušení tohoto ustanovení a zvážení, 
zda by nemělo být v navrhovaném ustanovení doplněno o kontext či 
přeformulováno tak, aby bylo, i třetí osobě zřejmé o jaký typ se konkrétně jedná. 

předpokladů pro rozvoj školních 
dovedností žáka z hlediska jeho 
psychomotorického vývoje.“ 

 
8. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
 
Požaduji, aby činnosti uvedené II. Standardní činnosti speciální, bod 3, písm. g a 
bod 6, písm. d) byly přesunuty do I. Standardní činnosti společné.  
 
Odůvodnění: 
 
Svým charakterem se jeví uvedené činnosti jako společné a standardní pro 
všechna centra. 

Akceptováno částečně. 
V bodu 3 písm. g) – bylo upraveno 
podle připomínky. 
Bod 6 písm. d) upraveno jinak - 
v obecných činnostech SPC.  

 
9. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
 
Požaduji u pozice „Sociální pracovník ve školských poradenských zařízeních“ 
doplnění vazby na stávající platný předpis zákon č. 108/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, který jednoznačně stanovuje odborné a kvalifikační 
předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. 

Akceptováno.   

 
10. Obecná připomínka k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
 
Požaduji, aby navrhovaným předpisem byly stanoveny také tzv. standardy 
činnosti školních poradenských pracovišť, obdobně jako je tomu v případě agendy 
sociálně-právní ochrany dětí. Prostřednictvím takových standardů je možné 
nastavit optimální resp. minimální kapacity pracovníků těchto pracovišť, 
sjednocení základních administrativních procesů, dostupnost služeb, povinnosti 
atd.   

Vysvětleno. 
Vyhláška obsahuje standardy 
základních činností pedagogických 
pracovníků, kteří zajišťují 
poradenskou službu ve školním 
poradenském pracovišti. Ostatní 
požadované údaje vyplývají 
z jiných předpisů v resortu školství. 
Podrobnější popis činností a 
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organizace služeb je v metodických 
materiálech.  
 

 
11. Obecná připomínka k přílohám vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
 
Požaduji, aby u speciálních činností resp. služeb jako je terapie, intervence, 
sociálně právní poradenství, vývojový screening byl uveden příslušný odkaz na 
právní předpis, který stanovuje nezbytnou minimální kvalifikaci nebo uvedení 
požadavků na kvalifikaci pro takovou specializovanou činnost. 

Vysvětleno. 
Požadované specializované 
činnosti jsou v kontextu vzdělávání 
žáků, což vyplývá i ze standardních 
činností a zákona o pedagogických 
pracovnících. Například se jedná o 
edukační terapie, krizová 
intervence, speciálně pedagogické 
terapie atd.   

KOM  
K bodu 32 části páté - příloze č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., - dílu Informační a 
metodická činnost- bodu 5):  
 
Toto ustanovení tvrdí, že zpracování zpráv o žácích je v souladu s předpisy o 
ochraně osobních údajů. Současně se však uvádí, že tyto zprávy budou určeny 
zákonným zástupcům, popřípadě dalším osobám. Z hlediska naplnění požadavků 
směrnice 95/46/ES, zejm. jejího čl. 6, který stanoví limity pro nakládání s 
osobními údaji, je nutné jasně specifikovat, které osoby budou mít ke zprávě o 
daném žákovi přístup. Je totiž bezpodmínečně nutné zajistit, že k osobním 
údajům žáků budou mít přístup pouze osoby k tomu oprávněné. Navržené znění 
tento princip nenaplňuje.  
 
 

Upraveno jinak a vysvětleno. 
Připomínkovaný bod byl upraven 
tak, že zní: „Zpracování zpráv a 
doporučení v souladu s předpisy o 
ochraně osobních údajů.“.  
 
Původně obsažený text nebyl 
dostatečně přesný. Komu je určena 
zpráva a doporučení je striktně 
vymezeno školský zákonem, který 
ve znění účinném od 1. 9. 2016 
stanovuje, že zprávu a doporučení 
poskytuje školské poradenské 
zařízení tomu, komu je 
poskytována poradenská pomoc. 
Škole nebo školskému zařízení, v 
němž se dítě, žák nebo student 
vzdělává, poskytuje pouze 
doporučení. Školské poradenské 
zařízení poskytne vydané 
doporučení také orgánu veřejné 
moci, který svým rozhodnutím 
uložil zákonnému zástupci dítěte 
nebo žáka, dítěti, žákovi nebo 
studentovi povinnost využít 
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odbornou poradenskou pomoc ve 
školském poradenském zařízení. 
Školské poradenské zařízení 
rovněž poskytne vydané 
doporučení také orgánu sociálně-
právní ochrany dětí, pokud je o to 
orgán sociálně-právní ochrany dětí 
písemně požádá. 

MPSV  
K části druhé - změna vyhlášky č. 14/2005 Sb. 
 
K bodu 3. (§ 2, odst. 3 až 5) 
 
Navržené ustanovení odst. 3 a 4 je třeba dát do souladu s ustanovením § 34 odst. 
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„školský zákon“).  
 
Doporučujeme zařadit následující odstavec (případně doplnit větu do odstavce 5):  
„Snížení počtu dětí podle odstavců 3 a 4 se neuplatní u školy, které v jeho plnění 
brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 4 zákona“. 
 
Odůvodnění: Uplatnění ustanovení o snižování počtu dětí by se nemělo týkat dětí 
přednostně přijatých k předškolnímu vzdělávání – pokud by na základě aplikace 
ustanovení odst. 3 a 4 vyhlášky mělo být odmítnuto či ze vzdělávání v mateřské 
škole vyloučeno pětileté dítě, jednalo by se o postup, který není v souladu s § 34 
odst. 4 školského zákona a nelze jej vymáhat vyhláškou. 
 
Doporučujeme dále doplnit podrobnosti k postupu ředitele školy, zejména v 
situacích, kdy budou podpůrná opatření 3. až 5. stupně dítěti stanovena v 
průběhu školního roku – je třeba upřesnit, jak bude počet dětí snižován. 
Upozorňujeme, že aplikace opatření může způsobovat řadu problémů, zejména, 
bude-li třeba ke  snížení maximálního počtu dětí některé děti z předškolního 
vzdělávání vyloučit, protože z kapacitních důvodů je nebude možné přemístit do 
jiné třídy. Rodiče těchto dětí pak mohou oprávněně namítat, že jejich dítě je 
aplikací ustanovení o povinném snižování počtu dětí ve třídě, kde se vzdělává 
dítě se SVP, poškozeno. Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že školský 

Akceptováno částečně. 
Ustanovení upraveno o vymezení 
situací, kdy se obligatorní 
snižování nejvyššího počtu žáků ve 
třídě nepoužije.  
 
Nová textace:  
„„(3) Za každé ve třídě zařazené 
dítě s přiznaným podpůrným 
opatřením čtvrtého nebo pátého 
stupně se nejvyšší počet dětí ve 
třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 
děti; to platí i v případě dítěte s 
přiznaným podpůrným opatřením 
třetího stupně z důvodu mentálního 
postižení. Nejvyšší počet podle 
odstavce 2 se dále snižuje o 1 za 
každé dítě s přiznaným podpůrným 
opatřením třetího stupně, které 
není uvedeno ve větě první. 
Postupem podle věty druhé lze 
snížit nejvyšší počet dětí ve třídě 
nejvýše o 5. 
(4) Za každé ve třídě zařazené dítě 
mladší tří let se do doby dovršení 
tří let věku dítěte nejvyšší počet 
dětí ve třídě podle odstavce 2 
snižuje o 2 děti. 
(5) Snížení počtu podle odstavce 3 
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zákon tuto variantu ukončení předškolního vzdělávání v § 35 nepřipouští. I z 
tohoto důvodu doporučujeme do ustanovení odst. 3 doplnit termín „zpravidla“.  
 
Dále je třeba v odstavci 3 upravit chybný na odkaz ve druhé větě.  
Doporučujeme též v odstavci 3 termín „žák“ nahradit termínem „dítě“, neboť se 
jedná o předškolní vzdělávání. 
 
Slovní spojení „nejvyšší počet dětí ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 
19“ uvedené v odstavci 3 je nesrozumitelné a je též nejednoznačné. Z ustanovení 
jednoznačně nevyplývá, jak bude při snižování počtu dětí postupováno ve třídách, 
kde není dosažen maximální počet dětí. 
Pokud by uvedeným postupem byl snižován počet dětí výhradně ve třídách 
naplněných maximálním počtem dětí uvedeným v odst. 1, byla by vhodnější 
formulace „Postupy uvedenými ve větě druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet dětí 
ve třídě nejvýše o 5 dětí“. 
 
Přesto je do ustanovení odstavce 3 třeba doplnit postup, jak bude snižován počet 
dětí ve třídách, které nejsou naplněny maximálním počtem dětí uvedeným v 
odstavci 1. Domníváme se, že v praxi bude výklad ustanovení činit obtíže. V 
odůvodnění tato konstrukce také není dostatečně vysvětlena ani odůvodněna.  
Současně není zřejmá vazba tohoto odstavce na odstavec 1, když počty dětí v 
různých třídách jsou v závislosti na typu školy odlišné. Není jasné, kolik může být 
nejméně dětí ve třídách různých škol při použití uvedeného výpočtu. 
Považujeme za nezbytné formulovat odstavec 3 dostatečně srozumitelně 
vzhledem k využití v praxi, v tomto smyslu je třeba doplnit také odůvodnění. 
 
 

a 4 nelze za jedno dítě uplatnit 
souběžně. Snížení počtu dětí podle 
odstavců 3 a 4 se neuplatní u 
školy, které v jeho plnění brání 
plnění povinnosti přednostního 
přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 
školského zákona nebo dojde-li ke 
změně stupně podpůrného 
opatření u dítěte zařazeného ve 
třídě v průběhu školního roku.“. 
 
Použití slova „zpravidla“ by 
znamenalo přílišné rozvolnění 
normativnosti ustanovení. V části 
týkající se doplnění tohoto slova 
nebyla připomínka akceptována. 
 
Do odůvodnění bylo doplněno, že 
Snižování podle odstavců 3 a 4 
nemá vazbu na případné snižování 
počtu žáků ve třídě, kde není 
naplněn nejvyšší počet žáků ve 
třídě stanovený touto vyhláškou. 
 

 
K části druhé - změna vyhlášky č. 14/2005 Sb. 
 
K bodu 3. (§ 2, odst. 3 až 5) 
Oceňujeme návrh úpravy směrem ke zkvalitnění pedagogické práce při 
vzdělávání dětí mladších tří let; současně však upozorňujeme, že na druhou 
stranu může tato povinnost vyvíjet tlak na zřizovatele, nepřijímat děti mladší tří let. 
Za předpokladu, že bude přijata novela školského zákona (v současné době 
prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně a upravuje přednostní přijímání dětí 
dvouletých až od roku 2020 a ukládá povinnost obcím zajistit podmínky pro 

Vysvětleno. 
Doplněno do odůvodnění. 
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vzdělávání takto starých dětí), nebudou obce děti mladší tří let přijímat. Novela 
školského zákona upravuje přednostní přijímání nejprve dětí čtyřletých od roku 
2017, následně od roku 2018 tříletých.  
Požadujeme doplnit do materiálu informaci ohledně aktuálního stavu novely 
školského zákona týkající se přednostního umístění dětí do mateřských škol 
podle věku ve vztahu k úpravě § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.  
 
 
 
K části druhé - změna vyhlášky č. 14/2005 Sb. 
K bodu 3 - § 2 odst. 3 a odst. 4 
Není zřejmé, jak bude zohledněno souběžné přijímání dětí s podpůrným 
opatřením a dětí nižšího věku (kromě souběhu u jednoho dítěte). 
Je nezbytné doplnit. 
 
 

Akceptováno a vysvětleno.  
Tento souběh bude možný. 
Kupříkladu to tedy znamená, že 
bude snižován nejvyšší počet jak 
za věk (u dítěte mladšího 3 let), tak 
za jiného žáka s podpůrným 
opatřením příslušného stupně.  

 
K části třetí - změna vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
 
K bodu 1 – § 3a 
Z navrhovaného znění § 3a odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. i z odůvodnění 
vyplývá, že osobní účast dítěte při zápisu k povinné školní docházce není 
povinná. To znamená, že záleží na rozhodnutí zákonného zástupce, zda 
zapisované dítě k zápisu do prvního ročníku základní školy přivede či nikoliv. 
Tomu odpovídá i úprava povinné školní docházky v § 36 školského zákona, podle 
které je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce v době od 15. 1. do 15. 2. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4). Pro samotné dítě v souvislosti se 
zápisem k povinné školní docházce zákon žádné povinnosti nestanoví. Podle § 
46 odst. 1 školského zákona stanoví ředitel základní školy místo a dobu zápisu do 
prvního ročníku základního vzdělávání a oznámí to způsobem v místě obvyklým. 
Z toho vyplývá, že ani ředitel školy nemůže nad rámec zákona stanovit další 
povinnosti spojené se zápisem dítěte k povinné školní docházce, tj. nemůže např. 
ani stanovit, že u zápisu je nezbytná osobní účast zapisovaného dítěte. 
Vzhledem k tomu, že osobní účast dítěte při zápisu je nepovinná, resp. účast 
dítěte je závislá zejména na rozhodnutí zákonného zástupce, navrhujeme doplnit 
§ 3a vyhlášky tak, že nepovinná je rovněž účast dítěte na rozhovoru s 

Akceptováno a upraveno. 
 
 
Ustanovení § 3a odst. 1 bylo 
upraveno tak, že zní: 
„(1) Zápis k povinné školní 
docházce (dále jen „zápis“) je 
složen z formální části a je-li při 
zápisu přítomno i zapisované dítě a 
souhlasí-li s tím zákonný zástupce 
dítěte, rovněž z rozhovoru a 
případně dalších činností s 
dítětem. Zákonný zástupce dítěte 
může být přítomen u všech 
součástí zápisu.“.  
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pedagogickým pracovníkem, případně na dalších činnostech spojených s 
orientačním posouzením školní připravenosti dítěte. Navrhujeme tedy zakotvit, že 
pokud je zapisované dítě při zápisu přítomno, provádí se rozhovor dítěte s 
pedagogickým pracovníkem se souhlasem zákonného zástupce a souhlas 
zákonného zástupce je nezbytný také k účasti dítěte na jiných činnostech 
organizovaných v rámci zápisu. Jak stanoví § 3a odst. 4 a odůvodnění, orientační 
posouzení školní připravenosti není podmínkou pro přijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání a nemůže být podkladem pro rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k 
základnímu vzdělávání podle § 46 odst. 1 školského zákona. Pokud zákonný 
zástupce souhlasí s účastí dítěte na rozhovoru s pedagogickým pracovníkem 
nebo jiném ověření školní připravenosti dítěte, může být toto posouzení 
provedené v rámci zápisu pouze podkladem pro případné rozhodnutí zákonného 
zástupce o tom, že navštíví s dítětem školské poradenské zařízení a v návaznosti 
na jeho doporučení eventuálně požádá o odklad povinné školní docházky za 
podmínek § 37 školského zákona. 
 
Do ustanovení § 3a odst. 1 doporučujeme na konec věty doplnit sousloví „s 
dítětem“. Rozhovor je veden i s rodiči v souvislosti s formálním přijetím žádosti, 
zde jsou však primárně míněny aktivity s dítětem (jinak by nebyly vztahovány k 
jeho přítomnosti). 
V navrhovaném ustanovení § 3a odst. 6 doporučujeme stylistickou úpravu. 
Navržené znění totiž není dostatečně konkrétní. Slovní spojení „z hlediska 
rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ není pro účely 
normativního textu vhodné, neboť dostatečně nespecifikuje, ve vztahu k jakému 
obsahu RVP PV  má být připravenost dítěte pro docházku do školy orientačně 
posuzována. Jsou to nesporně očekávané výstupy RVP PV, ke kterým je aktuální 
úroveň rozvoje dovedností a schopností dítěte vztahována, proto považujeme za 
vhodné navrhované zpřesnění.  
Formulace „zvolí činnosti podle vlastního výběru, které lze v průběhu zápisu 
zjistit“ je obsahově chybně – škola volí činnosti (např. skládání rozstřiženého 
obrázku), ve kterých lze orientačně posoudit úroveň rozvoje nějaké schopnosti či 
dovednosti (zde zrakového vnímání a prostorové orientace). 
Doporučujeme následující úpravu:  
„(6) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným 
výstupům vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň 
rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
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programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž 
úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit“. 
 
 
 
K části třetí - změna vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
K bodu 2 - (§ 4 odst. 7) 
 
Doporučujeme doplněné ustanovení ke snižování počtu žáků ve třídě uvést do 
souladu s § 36 odst. 7 školského zákona. Školský zákon v § 36 odst. 7 ukládá 
základní škole zřizované obcemi přijmout všechny žáky ze spádové oblasti do 
naplnění kapacity. Na základě ustanovení vyhlášky o dodatečném snižování 
počtu žáků nelze odmítnout přijetí ani vyloučit z povinné školní docházky žáka ze 
spádové oblasti školy.  
 
Doporučujeme doplnit samostatný odstavec s následujícím zněním: 
„Snížení počtu žáků podle odstavce 7 se neuplatní u školy, které v jeho plnění 
brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 zákona.“ 
 
Důrazně doporučujeme dále upravit ustanovení o snižování počtu žáků tak, aby 
na základě jeho aplikace nebylo možné vyloučit z plnění povinné školní docházky 
ani žáka, který se vzdělává ve škole, která pro něho není spádová. Většina 
základních škol v ČR jsou malé školy s jednou třídou v postupovém ročníku, v 
takových školách nelze naplnění ustanovení o povinném snižování počtu žáků 
dosáhnout přeřazením žáků do paralelní třídy. Pokud u žáka vznikne potřeba 
poskytování podpůrných opatření 3. - 5. stupně až v průběhu docházky do ZŠ 
(např. úrazem nebo závažným onemocněním) nebo se žák s potřebou PO do 
spádové oblasti školy přistěhuje, nebude mít malá škola s třídami s naplněnou 
kapacitou jinou možnost jak naplnit ustanovení o snižování počtu žáků, než 
vyloučením jednoho resp. dvou žáků, kteří pocházejí ze spádové oblasti jiné 
základní školy. Toto řešení však považujeme za krajně nevhodné, a proto 
doporučujeme i do ustanovení § 4 odst. 7 věty druhé a třetí doplnit slovo 
„zpravidla“. Pokud předkladatel bude trvat na bezvýjimečné aplikaci ustanovení o 
snižování maximálního počtu žáků ve třídě, doporučujeme popsat postup, jaký má 
ředitel zvolit právě v těchto případech včetně rozhodnutí o tom, kdo bude 
odpovídat za zajištění pokračování v plnění povinné školní docházky u 
vyloučených žáků.   

Akceptováno. 
Bylo doplněno, že se nevztahuje 
na případy, kdy tomu brání 
ustanovení o přednostním 
přijímání. 
Ustanovení po úpravě zní: 
„Nejvyšší počet podle věty první se 
snižuje o 2 za každého žáka s 
přiznaným podpůrným opatřením 
čtvrtého až pátého stupně 
vzdělávajícího se ve třídě; to platí i 
v případě žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně z důvodu mentálního 
postižení. Nejvyšší počet podle 
věty první se dále snižuje o 1 za 
každého žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně, který není uvedený ve větě 
druhé; tímto postupem lze snížit 
nejvyšší počet žáků ve třídě 
nejvýše o 5. Snížení počtu dětí 
podle odstavců 3 a 4 se neuplatní 
u školy, které v jeho plnění brání 
plnění povinnosti přednostního 
přijetí žáka podle § 36 odst. 7 
školského zákona nebo dojde-li ke 
změně stupně podpůrného 
opatření u žáka zařazeného ve 
třídě v průběhu školního roku.“ 
 
Vyloučení žáka na základě tohoto 
ustanovení nebude možné (viz § 
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Slovní spojení „nejvyšší počet žáků ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 
25“ je nesrozumitelné a je též nejednoznačné. Považujeme za nezbytnou úpravu 
předmětného ustanovení obdobným způsobem jako v případě vyhlášky č. 
14/2005 Sb. 
 
 

31 odst. 2 in fine školského 
zákona).  
 

 
K části třetí - změna vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
K bodu 5 (§ 5 odst. 6) 
I v případě snižování počtu žáků ve skupině doporučujeme doplnit slovo 
„zpravidla“ pro případy, kdy by bylo nutné počet žáků ve skupině snížit v průběhu 
vzdělávání v daném předmětu (např. cizím jazyce). I v tomto případě považujeme 
za nevhodné, pokud by na základě aplikace ustanovení o snižování počtu žáků z 
důvodu přítomnosti žáka se SVP jiný žák či žáci museli ukončit vzdělávání v 
daném předmětu. Jedná se např. o situace, kdy škola s jednou třídou v každém 
ročníku dělí žáky na skupiny podle vyučovaného cizího jazyka. Vyloučený žák by 
pak již nemohl pokračovat ve vzdělávání ve zvoleném jazyce a musel by 
přestoupit např. z angličtiny na němčinu. I v případě tohoto ustanovení je třeba 
jednoznačně stanovit postup pro skupiny, které nejsou naplněny maximálním 
počtem žáků. 
 
  

Vysvětleno a upraveno jinak. 
Ustanovení přeformulováno tak, že 
zní: 

(6) Za každého ve skupině 
zařazeného žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením čtvrtého 
nebo pátého stupně se nejvyšší 
počet žáků ve skupině podle 
odstavce 5 snižuje o 2 žáky; to 
platí i v případě žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně z důvodu mentálního 
postižení. Nejvyšší počet podle 
odstavce 5 se dále snižuje o 1 
za každého žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně, který není uvedený ve větě 
druhé; tímto postupem lze snížit 
nejvyšší počet žáků ve třídě 
nejvýše o 5. 
 
Použití slova „zpravidla“ by 
znamenalo přílišné rozvolnění 
normativnosti ustanovení. 
Vyloučení není možné v době 
plnění povinné školní docházky (viz 
výše).   
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K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
 
K § 1 odst. 2 
Na konec věty druhé doporučujeme doplnit „a na základě rozhodnutí orgánu 
veřejné moci podle jiného právního předpisu.“ 
Zdůvodnění: 
Využití poradenské služby může nařídit obecní úřad obce s rozšířenou působností 
(orgán sociálně právní ochrany dětí) či soud. Na orgán veřejné moci je 
odkazováno i dále v návrhu předpisu. 
 
 

Akceptováno.  

 
K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 12 -  § 2a odst. 1 písm. c) 
Podle návrhu toto ustanovení zní: „c) vycházejí z individuálních potřeb žáka, 
podporují jeho samostatnost a posilují jeho sociální začleňování,“ 
Navrhujeme upravit text takto: „vycházejí z individuálních potřeb žáka se 
zohledněním kontextu situace, podporují jeho samostatnost a posilují jeho 
sociální začleňování při identifikování jeho osobních zdrojů a zdrojů v jeho okolí,“   
 
Důvodem našeho požadavku je skutečnost, že individuální potřeby žáka jsou sice 
stěžejním prvkem při řešení jeho situace, ale je nezbytné se neomezovat pouze 
na tyto potřeby a zohlednit komplexní kontext situace a při řešení identifikovat 
jeho osobní zdroje a zohlednit i zdroje z jeho okolí (např. rodina, spolužáci). 
 
 

Vysvětleno. 
Není důvod změny textu, protože 
posouzení individuálních potřeb 
žáka vždy vychází z celého 
kontextu jeho osobnosti a 
prostředí, je dáno již vyhláškou 
č.27/2016, kde se popisuje, co 
všechno je třeba u žáka zohlednit. 
 
 

 
K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 12 - § 2a odst. 1 písm. e) 
 
Návrh zní: „e) spolupracují při poskytování poradenských služeb se školami a 
jinými školskými zařízeními,“ 
 
Navrhujeme doplnění: „se souhlasem žáka nebo jeho zákonných zástupců 
spolupracují při poskytování poradenských služeb se školami a jinými školskými 
zařízeními,“ 

Vysvětleno. 
Spolupráce je podmínkou 
k zajištění multioborové péče o 
žáka. Žák zařízení navštěvuje 
z vlastního rozhodnutí a bez 
předávání informací, které se 
v těchto zařízeních musí řídit 
zákonem č.101/2000Sb., ve znění 
pozdějších změn, nelze služby 
kvalitně zajistit. 
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Podporujeme dobrý záměr interdisciplinární spolupráce ve prospěch žáka, ale je 
nezbytné neopomínat jeho právo (resp. právo zákonných zástupců) vyjádřit 
ne/souhlas s takovýmto postupem. Osobě, které je poskytováno poradenství, 
nelze direktivně vnucovat postupy a kroky, byť jsou vedeny dobrým úmyslem.  
 
 

 
 

 
K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 12 - § 2a odst. 1 písm. f) 
Návrh stanoví: „f) sledují a vyhodnocují poskytování navržených podpůrných 
opatření.“ 
Navrhujeme změnu textu: „sledují a vyhodnocují pozitivní dopady a důsledky 
poskytování navržených podpůrných opatření na situaci žáka.“ 
Důvodem požadované změny je, že poradenská opatření jsou směřována k 
přínosu pro žáka, nelze proto sledovat a vyhodnocovat poskytování podpůrných 
opatření, které jsou pouhými prostředky k dosažení cíle, ale je nutné sledovat a 
vyhodnocovat pozitiva a případná negativa, které navržené podpůrné opatření 
žákovi přinesou (zda a jak přispějí k řešení situace žáka).  
 
   

Akceptováno částečně a 
vysvětleno. 
Za slova „podpůrných opatření“ 
bylo doplněno slovo „žáka“.   
 
Obsah opatření obsahuje 
současně vždy i to, co je 
požadováno.  
 
  

 
K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 12 - § 2a odst. 2  
Navrhujeme upravit předmětné ustanovení takto: „Při poskytování poradenských 
služeb školská poradenská zařízení se souhlasem žáka nebo jeho zákonných 
zástupců poskytují neprodleně závěry vyšetření, které jsou podkladem pro 
doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, dalšímu 
školskému poradenskému zařízení, které se na péči o žáka podílí.“ 
 
Podporujeme záměr interdisciplinární spolupráce ve prospěch žáka, ale je 
nezbytné neopomínat jeho právo (resp. právo zákonných zástupců) vyjádřit 
ne/souhlas s takovýmto postupem. Osobě, které je poskytováno poradenství, 
nelze direktivně vnucovat postupy a kroky, byť jsou vedeny dobrým úmyslem.  
 
 

Akceptováno. 
 
 

 
K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo vypuštěno, 
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K bodu 12 - § 2a odst. 3 - obecně 
Návrh zakotvuje nový § 2a, jehož odst. 3 vymezuje práva zletilého žáka či jeho 
zákonných zástupců při poskytování poradenských služeb.  
Podle našeho názoru má těmito právy disponovat také nezletilý žák, a to v 
rozsahu odpovídajícím jeho rozumovým schopnostem.  
 
   

nicméně z úpravy v § 2a odst. 1 
plyne skutečnost požadovaná 
připomínkovým místem.  
 

  
K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 12 - § 2a odst. 3  
V případě písmene a) doporučujeme následující stylistickou úpravu: 
a) informace o poradenských službách ve poskytovaných školeou a ve 
školskýém poradenskýém zařízením, 
 
V souladu s písmenem d) citovaného ustanovení by jedním z  práv mělo být i 
„právo na odmítnutí poradenské péče“. Nejedná se však o zcela přesnou 
formulaci. Nejen školský zákon, ale i další právní předpisy, především zákon č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, předpokládají, že povinnost využít 
poradenské služby ve školském poradenském zařízení může být uložena též 
formou správního rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochraně dětí (k tomu viz § 
16a odst. 1 školského zákona ve znění novely č. 82/2015 Sb., v souladu s nímž 
„školské poradenské zařízení poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, 
studentovi nebo zákonnému zástupci dítěte nebo žáka na základě jeho žádosti 
nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního 
předpisu“).  
Na toto oprávnění poté navazuje § 16a odst. 4 školského zákona, z něhož 
vyplývá, že v případě, kdy došlo k poskytnutí poradenské pomoci na základě 
povinnosti uložené zákonnému zástupci žáka anebo žákovi orgánem veřejné 
moci, školské poradenské zařízení tomuto orgánu poskytne doporučení, které ve 
vztahu ke konkrétnímu žákovi vydalo. Stejně tak je v souladu s citovaným 
ustanovením školské poradenské zařízení povinno poskytnout jím vydané 
doporučení ve vztahu ke konkrétnímu dítěti též orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, pokud o to orgán sociálně-právní ochrany dětí písemně požádá.  
Neplatí tedy zcela bez výjimky to, co navrhuje zakotvit předkládaný materiál v § 
2a odst. 3 písm. c), tj. právo žáka či jeho zákonného na odmítnutí poskytnutí 
informací dalším osobám, ledaže by „osobami“ nebyly míněny orgány veřejné 
moci. Pro přesnost by však bylo vhodné formulaci upravit a společně s 

Akceptováno a upraveno jinak.  
 
Ustanovení bylo vypuštěno.  
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navrhovaným znění § 2a odst. 3 písm. d) vyhlášky uvést do souladu s citovanou 
zákonnou úpravou školského zákona a zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby navrhované znění § 2a odst. 3 písm. c) bylo 
doplněno slovy „ledaže se jedná o sdělení informací orgánům veřejné moci 
způsobem a za podmínek stanovených zákonem“. Dále navrhujeme, aby 
ustanovení § 2a  odst. 3 písm. d) vyhlášky bylo doplněno slovy „ledaže mu byla 
povinnost využít poradenskou pomoc uložena orgánem veřejné moci podle jiného 
právního předpisu“.  
 
 

  
K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 12 - § 2b odst. 1 
 
Ustanovení § 2b odst. 1 doporučujeme bez náhrady vypustit. Termín „ověřený 
standard na české populaci“ je odborně nepřesný. Kvantitativní diagnostické 
nástroje by měly být standardizovány na české populaci, tzn. měla by být ověřena 
jejich reliabilita a validita a měly by být opatřeny normami stanovenými pro českou 
populaci. Lze tedy zvážit formulaci „byly standardizovány na české populaci“ 
případně „mají normy vytvořené pro českou populaci.“ Nicméně metody a postupy 
kvalitativní (pozorování, rozhovor, analýza spontánních produktů) žádné normy 
stanoveny nemají a ani je mít nemohou, stejně tak z jejich podstaty nelze hovořit 
o vysoké míře objektivity, protože interpretace dat získaných kvalitativními 
postupy je vždy subjektivní. Přesto jsou tyto metody neméně důležité a pro 
komplexní posouzení potřeb jedince nepostradatelné. Celá konstrukce odstavce 1 
je navíc poněkud nelogická. V první větě je zavedeno pravidlo, které je druhou 
větou rozvolněno. 
Ve druhé větě je požadováno pouze použití nástrojů opatřených normami, byť by 
byly stanoveny pro jinou populaci. Aktuálnost ani objektivita již požadovány 
nejsou. Formulace také de facto vylučuje využití kvalitativních diagnostických 
metod. 
 
Pravidlo zavedené v § 2b odst. 2 mnohem lépe vystihuje požadavky, které jsou na 
používané diagnostické postupy a metody kladeny v kontextu podpory dítěte, 

Akceptováno částečně, 
upraveno jinak a vysvětleno. 
Je třeba upravit požadavky na 
užívané diagnostické nástroje, 
stejně jako na metody a postupy. 
Terminologie ověření standardu je 
jinými slovy vyjádřením jednoho a 
téhož co je požadováno 
(standardizace nástroje), také pro 
vedení rozhovoru, průběh 
pozorování jsou stanovena 
objektivní kritéria, tedy není přesné 
vyjádření v návrhu. Ustanovení § 
2b bylo přeformulováno.  
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žáka nebo studenta. 
 
Doporučujeme též změnu pořadí odst. 2 a 3 a přečíslování odstavců: 
 

§ 2b 
Pedagogicko-psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

(1) Pro pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku 
jsou využívány diagnostické postupy, nástroje a metody, které mají ověřený 
standard na české populaci, vycházejí z aktuálního stavu poznání a jsou 
založeny na vysoké míře objektivity. Není-li možné použít postupy, nástroje 
nebo metody podle věty první, lze použít ty, které mají potřebnou 
skupinovou normu odpovídající relevantní skupině osob.  
(1) Poradenská zařízení volí postupy, nástroje a metody odpovídající účelu 

vyšetření; v případě zásadních rozhodnutí z hlediska vzdělávacích 
potřeb je nutné rozhodnutí založit na využití vícero postupů. Je-li pro 
poskytování poradenských služeb nutné lékařské posouzení zdravotního 
stavu žáka, pak se k závěrům tohoto posouzení vždy přihlíží. 

(2) Přednostně se užívají diagnostické postupy, nástroje a metody, které 
mají prokazatelný přínos pro diagnosticko-intervenční péči ve vzdělávání 
žáka, slouží k zjištění vzdělávacích potřeb žáka a pro uzpůsobení postupů 
práce s ním, v domácím prostředí i ve škole. 
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K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 13 - § 3 odst. 2 
Podle tohoto nového ustanovení odpovídá ředitel školského poradenského 
zařízení za průběžné metodické vedení pracovníků podle věty první odstavce. 
Požadujeme bližší vysvětlení, jakým způsobem je podpora poskytována. Pokud 
samotnou osobou ředitele, je nezbytné, aby ředitel disponoval příslušnou 
odbornou kvalifikací. Vzhledem k tomu, že v praxi není běžné a reálné, aby jedna 
osoba disponovala odbornou kvalifikací pro všechny pracovní pozice 
(pedagogických a dalších pracovníků viz příloha č. 4),navrhujeme metodickou 
podporu formou dalšího vzdělávání nebo formou podpory nezávislého 
kvalifikovaného odborníka.  
 
 

Akceptováno.  
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 části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 16 - § 4 odst. 1 
Ustanovení § 4 odst. 1 nově definuje další dokumentaci vedenou školským 
poradenským zařízením.  
Navrhujeme doplnění nového písmene: 
„ i) spočívající v komplexním popisu situace žáka, v záznamech o jednáních 
s kompetentními osobami a subjekty, v navržených a uplatněných metodách 
a technikách sociální práce, v průběžném hodnocení a vyhodnocení uplatněných 
opatření, včetně přínosů a důsledků na situaci žáka, určenou výhradně 
sociálnímu pracovníkovi.“ 
Důvodem požadavku na toto doplnění je skutečnost, že v rámci přílohy č. 4 je 
uveden také sociální pracovník ve školských poradenských zařízeních, který také 
vede, a z povahy výkonu sociální práce musí vést, odbornou dokumentaci. 
V § 4 však pro tento typ dokumentace schází popis. 
V § 4 odst. 1 písm. c) dále doporučujeme vypustit termín „podpory“. Školský 
zákon definuje pouze stupeň podpůrného opatření nikoliv stupeň podpory žáka. 
c) o doporučeních k poskytování podpůrných opatření, jejich druhu, skladbě 

Akceptováno částečně. 
Uváděný požadavek 
k dokumentaci je obsahem 
základní dokumentace o žákovi. 
Předmětné ustanovení se věnuje 
další dokumentaci. Sociální 
poradenství je součástí péče a je 
tak obsaženo v popisu. 
Bod c) je upraven.  
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a stupních podpory a o případných změnách těchto doporučení,  
 
 
K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 17 - k § 5 odst. 1 a 2 
Navrhujeme upravit takto: „Poradna poskytuje služby pedagogicko-
psychologického, speciálně pedagogického a sociálního poradenství a 
pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a 
vzdělávání žáků.“ 
Důvodem návrhu úpravy je skutečnost, že uvedený odstavec taxativně definuje 
typy poradenství poskytovaného v rámci poraden. Přestože nově navržený § 5 
odst. 3 definuje mimo jiné také činnosti sociální práce, není tento typ poradenství 
v odstavci 1 uveden, a proto navrhujeme jeho doplnění.Pokud by předkladatel 
připomínce nevyhověl, je nezbytné v § 5 odst. 3 odstranit činnosti sociální práce 
nebo je doplnit o pedagogický rámec. 
Upozorňujeme, že je nutné, aby bylo z návrhu patrné, že sociální 
poradenství může být poskytováno pouze osobou, která splnila 
předpoklady pro výkon tohoto povolání v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  
Do ustanovení § 5 odst. 2 navrhujeme doplnit, že v odůvodněných případech 
pracovníci poradny poskytují služby také v domácím prostředí klienta. Jedná se o 
narovnání stavu, neboť v domácím prostředí klientů můžou poradenské služby 
poskytovat pouze centra. Také v případě klientů poraden je někdy pro komplexní 
zajištění potřeb klienta nezbytné poskytnutí služeb v jeho domácím prostředí 
včetně např. zhodnocení podmínek pro vzdělávání apod. 
(2) Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a 

návštěvami zaměstnanců právnické osoby vykonávající činnost poradny ve 
školách a školských zařízeních, v odůvodněných případech také 
v rodinách.  

 
  
 
 

Vysvětleno. 
V § 5 nejsou uvedeny činnosti 
z obsahu sociálních služeb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno a vysvětleno.  
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K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K předpokladům pro výkon sociální práce 
Vzhledem k četnosti úpravy sociální práce a námi shora (a v dalších 
připomínkách opakovaně) uplatňovanému požadavku k návrhu vyhlášky, dáváme 
k úvaze zavedení společného ustanovení, které by předmětný předpoklad pro 
výkon sociální práce stanovilo, resp. na něj odkázalo. 
 
 

Neakceptováno a vysvětleno.  
 

 
K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 29 - § 7 odst. 1 
Podle návrhu ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje 
poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla školním poradenským 
pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence 
(namísto dosavadní úpravy - výchovným poradcem a školním metodikem), kteří 
spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími 
pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole 
může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním 
pedagogem.  
Navrhujeme úpravu, respektive doplnění § 7 odst. 1, a to úpravou poslední věty: 
„Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním 
psychologem, školním speciálním pedagogem, sociálním pedagogem nebo 
sociálním pracovníkem působícím ve školách a školských zařízeních.“ 
V souladu s touto připomínkou je nezbytná úprava Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
72/2005 Sb., Standardní činnosti školy a to doplněním části V. Standardní činnosti 
sociálního pedagoga a části VI. Standardní činnosti sociálního pracovníka ve 
školách a školských zařízeních. 
Vzhledem k častým dotazům ze školského prostředí a také vzhledem k potřebám 
společnosti se nám jeví žádoucí tyto dvě nové pozice ve vyhlášce uvést a v 
přílohách definovat jejich funkce a pracovní činnosti. V návaznosti na strategický 
rozvoj sociální práce je vybudování pracovní pozice sociálního pedagoga a 
sociálního pracovníka ve školách a školských zařízeních velice žádoucí.  
Případová sociální práce vykonávaná sociálními pracovníky, zaměřená i na širší 
okolí  dětí, totiž umožňuje, aby síť případově spolupracujících odborníků byla 
komplexní (sociální pracovníci, lékaři, psychologové a další). Sociálně nežádoucí 
jevy a sociálně nepříznivá situace v rodinách, která ještě není předmětem 

Vysvětleno. 
MŠMT není přesvědčeno o tom, že 
by efektivitu poradenského 
systému zavedené nové personální 
pozice. Navíc tyto profese nejsou 
nikde prodiskutovány. Nejprve je 
třeba vyjasnit sociálního pedagoga 
a jeho působení. Třeba rovněž brát 
v úvahu případné navýšení 
finančních prostředků, což není 
vůbec vyčísleno.  
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sociálně právní ochrany dětí, má významný vliv na školní úspěšnost žáků a 
studentů a současně významně zatěžuje pedagogické pracovníky, na něž nelze 
odpovědnost za otázky sociální ochrany a sociálního zabezpečení ve školách 
přenášet. Zároveň je školní prostředí vynikajícím zázemím pro primární i 
sekundární preventivní působení, což ovšem nemohou zcela postihnout 
preventisté sociálně patologických jevů, kteří na základních a středních školách již 
působí. V  oblasti této intervence v mikro, mezo i makrosociálním rozměru by se 
mohl vhodně uplatnit sociální pedagog.   
 
 
 
K části páté -změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 31 - § 7 odst. 2 až 5 
Doporučujeme formulační a věcné úpravy ustanovení § 7 odst. 2 až 5. Věcné 
úpravy zahrnují především odstranění duplicit ve vymezení zaměření 
poradenských služeb a také přesunutí ustanovení definujících další okolnosti 
poskytování poradenských služeb do obsahově vhodnějších odstavců. 
Doporučujeme též omezit včasnou intervenci, kterou zajišťuje škola pouze na 
oblasti vzdělávání případně zapojení v kolektivu, ostatní oblasti krizové intervence 
pedagogickým pracovníkům nepřísluší a je třeba zajištění jejího poskytnutí jinými 
odborníky. 
 Doporučujeme následující úpravu: 

 „(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím 
počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na 
a)  uskutečňování poskytování podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami ve stanoveném rozsahu a kvalitě,  
b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 

poskytovaných žákům se speciálními vzdělávacím potřebami, 
c) prevenci školní neúspěšnosti,  
d) podporu volby povolání a poskytování služeb kariérového 

poradenství spojujícího vzdělávací, informační a poradenskou 
podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního 
uplatnění,  

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno: 
 
Upraveno zejména v písm. a), g), 
k) a l) 
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kulturního prostředí,  
f)     podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 
g) podporu volby povolání a poskytování služeb kariérového poradenství,  
h) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími 

obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání 
kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení, 

i)      včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a 
třídních kolektivů v oblasti vzdělávání nebo zapojení v kolektivu, 

j)      předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem 
šikany a diskriminace, 

k) sledování průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů 
aplikovaných uskutečňovaných školou,  

l)      metodickou podporu učitelům při aplikaci zavádění psychologických a 
speciálně pedagogických aspektů opatření vzdělávání do vzdělávací 
činnosti školy, 

m) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 
n) spolupráce školy při poskytování poradenských služeb s poradenským 

zařízením, 
o) spolupráci s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.“.  
„(3) Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve 
škole, který zahrnuje popis činností a vymezení odpovědnosti 
pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program 
školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším 
projevům rizikového chování. 
(4) Pedagogičtí pracovníci uvedení v odstavci 1 se podílejí na zajišťování 
podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují 
s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. 
(5) Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti 
dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností 
uvedených v příloze č. 1 a 2 a služeb zajišťovaných školou.“. 

 

 
Akceptováno. 
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Dále navrhujeme doplnění odstavce 6: 
„(6) Činnosti sociální práce uvedené v odstavci 2 a 3 vykonává sociální 
pracovník.“ 
 
Důvodem předmětného návrhu na doplnění je skutečnost, že v odstavcích 2 a 3 
jsou mimo jiné uvedeny také činnosti sociální práce spočívající především ve 
vyhledávání, identifikování, preventivního i následného působení v oblasti 
sociálně nežádoucích jevů a ochrany práv žáků. Tyto činnosti jsou v kompetenci 
sociálních pracovníků, kteří splnili předpoklady pro výkon tohoto povolání 
v souladu s § 110 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Je však nutné, aby bylo z návrhu patrné, že sociální 
poradenství může být poskytováno pouze osobou, která splnila předpoklady pro 
výkon tohoto povolání v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (viz výše uvedená 
připomínka).  

 
 
 
Vysvětleno. 
Tyto činnosti nelze doplnit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K Příloze č. 1 - Standardní činnosti poraden 
K nadpisu první části - navrhujeme doplnění: Komplexní nebo zaměřená 
psychologická, speciálně pedagogická diagnostika a zjišťování sociální situace:  
Vzhledem k tomu, že v rámci činností uvedených v bodech 7 a 8 jsou uvedeny 
činnosti sociální práce, požadujeme doplnit pojem zjišťování sociální situace. 
 

Vysvětleno. 
 
Tyto činnosti jsou psychologické a 
termín sociální klima školní třídy 
neindikuje potřebu sociálního 
pracovníka.  
 

 
K Příloze č. 1 - Standardní činnosti poraden - bod 7  
Navrhujeme text změnit takto: „Zjišťování sociálního klimatu a rizikového chování 
v třídních kolektivech jako podklad pro tvorbu programů prevence rizikového 
chování.“ 
Vzhledem k tomu, že uvedená činnost je činností sociální práce a s ohledem na 
připomínku k Příloze č. 1 Standardní činnosti poraden požadujeme odstranění 
pojmu diagnostika. Pojem diagnostika se vztahuje k chorobám, poškozením a 
hendikepům, zatímco zjišťování sociální situace může detekovat negativní jevy, 
ale také pozitivní prvky či jevy, které mohou být užity v rámci plánování programů 

Vysvětleno.  
Diagnostika školního klimatu se 
realizuje prostřednictvím 
standardizovaných nástrojů a je to 
proces diagnostické a následné 
intervenční práce.  
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prevence rizikového chování.   
 
K Příloze č. 1 - Standardní činnosti poraden - bod 8 
Navrhujeme změnu ustanovení: „Zjišťování sociálního klimatu třídních kolektivů 
jako podklad pro tvorbu preventivních programů a návrhů opatření.“   
Vzhledem k tomu, že uvedená činnost je činností sociální práce a s ohledem na 
připomínku k Příloze č. 1 Standardní činnosti poraden, požadujeme vypuštění 
pojmu diagnostika a změnu pojmu nápravných programů. Pojem diagnostika se 
vztahuje k chorobám, poškozením a hendikepům, zatímco zjišťování sociální 
situace nepřistupuje k situaci jako k již předem negativní. Obdobně odůvodnění 
nápravných programů. 

Neakceptováno.  
Diagnostika školního klimatu se 
realizuje prostřednictvím 
standardizovaných nástrojů a je to 
proces diagnostické a následné 
intervenční práce. 
 

 
K Příloze č. 1 - Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací 
opatření apod. - bod 2 
Navrhujeme shora uvedený nadpis upravit takto: „Metodická pomoc při tvorbě 
preventivních programů škol a participace na preventivních programech školy. 
Koordinace a metodické vedení práce výchovných poradců, školních metodiků 
prevence v základních a středních školách, sociálních pracovníků a dalších 
pedagogických pracovníků škol.“ 
 
Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že v bodu 1 uvedené části přílohy č. 1 je 
pod písmenem d) uvedeno metodické vedení podpůrné rodičovské skupiny. 
Vzhledem k tomu, že v rámci svépomocných skupin mohou být řešeny záležitosti 
nejenom úzce spojené s pedagogickou výchovou žáků, může při jejím 
metodickém vedení nalézt široké uplatnění také sociální pracovník. 

Neakceptováno a vysvětleno. 
 

 
K Příloze č. 1 - Informační a metodická činnost …bod 4 
Příloha č. 1 svými formulacemi nevychází plně z nového pojetí podpory 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Nová 
právní úprava § 16 školského zákona (novela provedená zákona č. 82/2015 Sb.) 
vychází především ze sociálního modelu zdravotního postižení, jehož 
paradigma následně přebírá i pro jiné oblasti zvláštních potřeb dětí v oblasti 
vzdělávání. Tomu ostatně nasvědčuje i formulace důvodové zprávy, v souladu 
s níž „zákon zavede nové vymezení, kdy žákem se speciálními vzdělávacími 
potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností a k realizaci 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Požadované okruhy činností jsou 
ve vyhlášce č. 27/2016. 
Poradenská práce jde nad rámec 
poskytování služeb za účelem 
vyhodnocení speciálních 
vzdělávacích potřeb žáků a z toho 
důvodu je uváděn okruh 
informačních a dalších činností. 
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práva na vzdělání na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje podpůrná 
opatření. Podpůrná opatření se volí tak, aby odpovídala žákovu zdravotnímu 
stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám. Nejde přitom o 
definici překážek na straně žáka, ale o uznání žáka jako plnohodnotné osoby. Žák 
má právo na to, aby jeho okolí odstranilo nebo překlenulo v sobě implikované 
překážky, dané často jen jednostranným pohledem většiny na vzdělávací potřeby 
nebo společenskými stereotypy. Vnímání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami se tím posouvá do roviny vlastní například Úmluvě o právech osob se 
zdravotním postižením (vyhlášena pod č. 10/2010 Sb.m.s.). V preambuli Úmluvy 
se uvádí, že „zdravotní postižení je pojem, který se vyvíjí a který je výsledkem 
vzájemného působení mezi osobami s postižením a bariérami v postojích a v 
prostředí, které brání jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti, na 
rovnoprávném základě s ostatními.“ Obdobný úhel pohledu lze aplikovat i na 
znevýhodnění spojené s jinými životními podmínkami.“ 
Sociální model pomoci a podpory přitom důsledně vychází z konceptu, v souladu 
s nímž překážky, s nimiž se člověk ve zranitelné situaci může při realizaci svých 
práv setkávat, mají původ nikoli na straně tohoto člověka, ale na straně sociálního 
prostředí, v němž se tento člověk pohybuje. Člověk, který se nachází ve 
zranitelném postavení, může mít z tohoto důvodu řadu zvláštních potřeb. Je 
přitom povinností sociálního prostředí tohoto člověka, na tyto jeho zvláštní potřeby 
přiměřeným způsobem reagovat a poskytnout mu odpovídající pomoc a podporu.  
Z pohledu důsledného uplatňování sociálního modelu zdravotního postižení 
je především problematická formulace v části „Informační a metodická 
činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace 
apod.“v bodu 4) předmětného návrhu přílohy vyhlášky. Návrh přílohy totiž 
stanoví, že „při přípravě zpráv a doporučení v případech, kdy je žák v péči 
odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské poradenské zařízení 
vychází z klinické diagnózy a léčebných opatření odborného lékaře nebo 
klinického psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady 
zákonný zástupce nebo žák školskému poradenskému zařízení předá.“ 
Koncept, kdy by se primárním východiskem pro určení forem podpůrných 
opatření, která by dítěti se zvláštními potřebami v oblasti vzdělávání (slovy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informační a metodická činnost se 
jasně vztahuje k podpoře metodiků 
prevence a výchovných poradců.  
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zákona speciálními vzdělávacími potřebami) měla stát zdravotní diagnóza dítěte, 
však plně koresponduje nikoli se sociálním modelem zdravotního postižení, nýbrž 
s modelem medicínským. Uplatňování medicínského modelu a jeho 
jednotlivých prvků však hrubě odporuje závazkům, které pro Českou 
republiku vyplývají z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením 
a jichž se dovolává i důvodová zpráva k novele školského zákona č. 82/2015 
Sb. I v sociálním modelu může být medicínská diagnóza člověka relevantní 
informací, nikoli však informací určující. V sociálním modelu zdravotního postižení 
je třeba klást důraz především na zjištěné potřeby člověka, které jsou seznatelné i 
jinými způsoby, než pouze na základě zdravotní diagnostiky. Školské poradenské 
zařízení tak nesmí při vymezování podpůrných opatření vhodných pro konkrétní 
dítě vycházet pouze ze zdravotní diagnózy dítěte, může ji nanejvýš zohlednit, 
pokud je mu známa, a to jako jednu z mnoha skutečností, které mohou být pro 
zjištění zvláštních potřeb dítěte v oblasti vzdělávání relevantní.  
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby v části Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
- Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, 
dokumentace apod. bodu 4)byla slova „vychází z klinické diagnózy a 
léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického psychologa“ 
nahrazena slovy „zohlední též klinickou diagnózu a léčebná opatření 
odborného lékaře nebo klinického psychologa“, případně slovy „přihlédne 
též ke klinické diagnóze a léčebným opatřením odborného lékaře nebo 
klinického psychologa“.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno a upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 

 
K Příloze č. 1-Informační a metodická činnost… bod 6  
Jako problematická se jeví také formulace v bodu 6) části „Informační 
a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, 
dokumentace apod.“, v souladu s níž „pokud školské poradenské zařízení zjistí 
jako první klinickou diagnózu, odesílá žáka k lékařskému vyšetření“.  
Slovo „odesílá“ je v této souvislosti z právního hlediska neurčité a nejasné. 

Akceptováno a upraveno. 
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Školské poradenské zařízení ze zákona nemá oprávnění dítěti či jeho rodičům 
jako jeho zákonným zástupcům nařídit povinnost absolvovat s dítětem vyšetření u 
lékaře, k čemuž však výraz „odesílá“ implicitně svádí. Jakékoli vyšetření u lékaře 
je poskytnutím zdravotní služby. Zdravotní služby lze přitom v souladu 
s § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „zákon 
o zdravotních službách“), poskytovat zásadně na základě svobodného 
a informovaného souhlasu pacienta a v případě, že je pacient nezletilý a 
poskytnutí informovaného souhlasu není v konkrétním případě přiměřené 
rozumové a volní vyspělosti jeho věku, zákonných zástupců tohoto pacienta. 
Ustanovení § 35 odst. 3 a § 38 zákona o zdravotních službách poté vymezuje 
situace, kdy lze zdravotní služby poskytovat i bez souhlasu pacienta. Ani z těchto 
ustanovení však nevyplývá, že by informovaný souhlas pacienta, případně jeho 
zákonných zástupců, bylo možné nahradit rozhodnutím školského poradenského 
zařízení. 
Školské poradenské zařízení je tak oprávněno žákovi a jeho zákonným 
zástupcům ve smyslu § 183 odst. 7 školského zákona vyšetření u lékaře pouze 
doporučit, nikoli je k lékařskému vyšetření odeslat. Je poté na dobrovolném a 
informovaném rozhodnutí žáka nebo jeho zákonných zástupců, zda doporučené 
lékařské vyšetření absolvují či nikoli.  
Navrhujeme tedy, aby v části Informační a metodická činnost. Příprava podkladů 
pro vzdělávací opatření, dokumentace apod. bodu b) byl text „odesílá žáka 
k lékařskému vyšetření“ nahrazen slovy „doporučí žákovi nebo jeho 
zákonným zástupcům lékařské vyšetření žáka“.  
 
  
 
 
K bodu 33 – Příloha č. 2 
 
K Příloze č. 2 - Standardní činnosti center - část I. Standardní činnosti společné 
Navrhujeme doplnit tak, aby bylo z textu zřejmé, že pracovník poskytující činnosti 
sociální práce musí být sociálním pracovníkem v souladu s § 110 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (viz výše 

Vysvětleno.  
Odkaz na zákon č. 108/2006 Sb. 
doplněn v příloze č. 4 u pozice 
„sociální pracovník“.  
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uvedená připomínka), neboť činnosti uvedené v kapitole I. Standardní činnosti 
společné obsahují činnosti sociální práce. 
 
 
 
K Příloze č. 2 - Standardní činnosti center - část II. Standardní činnosti školního 
metodika prevence 
Vzhledem k tomu, že vyjmenované činnosti se věnují sociálně nežádoucím jevům, 
nikoli pedagogickým, požadujeme, aby tuto činnost vykonával sociální pracovník v 
souladu zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů (viz výše uvedená připomínka). Požadavek je uplatněn také v návaznosti 
na dále uvedenou Informační činnost a Poradenské činnosti.   
 

Neakceptováno. 
Tato činnost je činností škol a 
v této Příloze není uvedena. 
 

 
K bodu 34 -Příloha č. 3 
 
K Příloze č. 3 – k části – Standardní činnosti výchovného poradce 
V části Standardní činnosti výchovného poradce u „Poradenské činnosti v bodě 1 
písm. f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských 
střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům 
o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek, je nutné 
provést úpravu názvu „úřadů práce“, a to v souladu se zákonem č. 73/2011 Sb., 
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť Úřad práce České republiky je zde vymezen jako 
jeden subjekt. Požadujeme tedy text změnit takto: „zajišťování skupinových 
návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských 
poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a 
zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb 
těchto středisek,“. 
 
   
 

Akceptováno. 

 
K Příloze č. 3 - Standardní činnosti školy 

Vysvětleno.  
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Navrhujeme doplnění nové části V. Standardní činnosti sociálního pracovníka 
S ohledem na výše uplatněné připomínky je zjevné, že sociální pracovník má své 
významné a odůvodnitelné místo také ve školách, nejenom ve školských 
poradenských zařízeních. 
MPSV má jako gestor sociální práce v ČR zájem na úpravě tohoto ustanovení 
ve spolupráci s MŠMT, aby bylo zajištěno plné využití potenciálu sociální práce 
a sociálních pracovníků a zároveň, aby byla podpořena a z textu byla zřejmá 
preventivní role sociálních pracovníků ve školách a školských zařízeních, čímž 
bude pro ředitele školy vytvořen nový nástroj, který bude mít pozitivní dopad na 
prostředí ve škole i vně školy.  
Za tímto účelem, a protože při tvorbě ustanovení nebylo MPSV osloveno a 
vyzváno ke spolupráci, navrhujeme v rámci mezirezortního připomínkového 
řízení uspořádat pracovní setkání, na kterém dojde k recipročnímu naplnění 
cíle. 
 
 
 
 
K bodu 35 – Příloha č. 4 
 
K Příloze č. 4 Standardní činnosti pedagogických a dalších pracovníků 
zajišťujících poradenské služby ve školských poradenských zařízeních-  část 
Sociální pracovník ve školských poradenských zařízeních. 
Považujeme za nezbytné upravit body a) – i) tak, aby byly v souladu s aktuálními 
poznatky v oblasti sociální práce, i s činnostmi vymezenými v § 109 zákona 
o sociálních službách. Jedná se především o nepřesnosti a nesprávnou 
terminologii uváděných činností, nevyužití potenciálu sociálních pracovníků 
a možností jejich odborných postupů, nevyužití inter a multidisciplinární 
spolupráce atd.  
MPSV má jako gestor sociální práce v ČR zájem na úpravě tohoto ustanovení 
ve spolupráci s MŠMT, aby bylo zajištěno plné využití potenciálu sociální práce 
a sociálních pracovníků a zároveň, aby byla podpořena a z textu byla zřejmá 

Akceptováno částečně. 
Na základě připomínky bylo 
částečně přeformulováno. Doplněn 
odkaz na zákon č. 108/2006 Sb. 
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preventivní role sociálních pracovníků ve školách a školských zařízeních, čímž 
bude pro ředitele školy vytvořen nový nástroj, který bude mít pozitivní dopad na 
prostředí ve škole i vně školy. Za tímto účelem, a protože při tvorbě ustanovení 
nebylo MPSV osloveno a vyzváno ke spolupráci, navrhujeme v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení uspořádat pracovní setkání, na 
kterém dojde k recipročnímu naplnění cíle. 
 
  

MV  
 
K čl. V bodu 5 – k § 1 odst. 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.: 
 Upozorňujeme, že dané ustanovení přesahuje dle našeho názoru rámec 
zákonného zmocnění, požadujeme je proto vypustit. 
 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo z předlohy 
vypuštěno.  

MZD  
1. K § 2b odst. 3 vyhl. č. 72/2005 Sb. 

Požadujeme dopracovat větu druhou. Ze znění věty druhé návrhu ani 
z odůvodnění není zřejmé, jaký má být podle záměru a potřeb zpracovatele 
rozsah a způsob spolupráce školy a poradenského zařízení s lékařem. Větu 
druhou dále požadujeme doplnit o možnost vyšetření žáka klinickým 
psychologem. 
Větu druhou požadujeme uvést v některém z těchto znění:  
1.1. „Je-li pro poskytování poradenských služeb nutné lékařské posouzení 
zdravotního stavu žáka, vždy se přihlíží k závěrům lékařského posudkux); je-li 
nutné vyšetření klinickým psychologem, vždy se přihlíží k jeho závěrům a 
doporučením.“. 
-------- 
x) § 51 zákona č. 373/2011 Sb., zákona o specifických zdravotních službách. 
1.2. „Je-li pro poskytování poradenských služeb nutné vyjádření lékaře 
příslušné odbornosti nebo klinického psychologa ke zdravotnímu stavu žáka, 
vždy se k tomuto vyjádření přihlíží.“.  
  
Odůvodnění  
Formulace je doplněna tak, aby nevznikl rozpor s dikcí zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách. 
Požadujeme dále doplnit možnost vyšetření klinickým psychologem, neboť 

Upraveno jinak a vysvětleno. 
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psychické zdraví v rámci lékařských oborů může posoudit pouze dětský psychiatr 
a v rámci nelékařských zdravotnických oborů klinický psycholog. Klinický 
psycholog je v souladu s § 22 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních, oprávněn vykonávat své povolání bez indikace lékaře. 
Dále v souladu s § 18 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je 
klinický psycholog oprávněn poskytovat také hrazené zdravotní služby bez 
indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce.  Doplnění textu „vyšetření klinickým 
psychologem“ je tedy nezbytné vzhledem ke kompetencím klinického 
psychologa (klinický psycholog posuzuje psychický stav a diagnostikuje psychické 
poruchy a oslabení v oblasti psychického zdraví – viz zákon 
č. 96/2004 Sb.). Psychické zdraví žáka v rámci lékařských oborů může posoudit 
pouze dětský psychiatr a v rámci nelékařských zdravotnických oborů klinický 
psycholog.  
K návrhu na úpravu ustanovení uvedeném v bodě 1.1.: Podle § 42 odst. 2 
zákona č. 373/2011 Sb. vydává  lékařský posudek registrující poskytovatel a 
posuzujícím lékařem je lékař ve výše uvedených oborech, pokud jiný právní 
předpis nestanoví jinak  (viz též § 51 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.). Zdravotní 
stav se posuzuje mimo jiné na základě výsledků lékařské prohlídky a dalších 
odborných vyšetření (§ 42 zákona č. 373/2011 Sb.). Jde-li tedy o posouzení 
zdravotního stavu, je třeba ustanovení upravit tak, aby to bylo jednoznačně 
zřejmé.  
K návrhu na úpravu ustanovení uvedeném v bodě 1.2.: 
Návaznost na potřebu zjištění zdravotního stavu lékařem určité odbornosti nebo 
klinickým psychologem, bez potřeby posouzení zdravotního stavu ve smyslu výše 
uvedeného, je vyjádřena v návrhu pod bodem 1.2.  
Připomínka má podstatnou povahu.  
 
K § 5 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 72/2005 Sb. 
Písmeno a) požadujeme uvést v tomto znění: „zjišťuje pedagogicko-
psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní 
zprávu a doporučení; je-li dítě v péči klinického psychologa, pak k jeho 
závěrům a doporučení vždy přihlíží,“. 
Odůvodnění  
Posouzení školní zralosti je posouzení zdravotního stavu (jeho psychické stránky 
v návaznosti na somatický stav).  Posuzování zdravotního stavu je v kompetenci 
klinického psychologa (v souladu se zákonem. č. 96/2004 Sb.), nikoliv psychologa 
pedagogicko–psychologické poradny.  

Vysvětleno. 
Při posuzování školní zralosti se 
posuzuje připravenost žáka na 
školní práci, nikoliv jeho zdravotní 
stav ve smyslu fyzické a případně 
jiné zralosti žáka. V této věci se 
vyjadřuje lékař.  
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Připomínka má podstatnou povahu. 
 
K § 6 odst. 4 písm. b) vyhl. č. 72/2005 Sb. 
Požadujeme za slova „v součinnosti s lékaři“ doplnit slova  
„, klinickými psychology“.  
Odůvodnění  
Klinická psychologická diagnostika je v souladu se zákonem  
č. 96/2004 Sb. v kompetenci klinického psychologa.  
Připomínka má podstatnou povahu. 

Akceptováno částečně a 
upraveno jinak. 
Použito bylo sousloví „jiný 
odborník“, přičemž zmínka o 
klinickém psychologovi by přinesla 
příliš kazuistickou úpravu.  

 
K příloze č. 1, str. 15,  odst.  6, vyhl. č. 72/2005 Sb. 
4.1 Uvedený odstavec je třeba upravit v návaznosti na to, jak bude přijata 
připomínka č. 1 (§ 2b odst. 3). Pokud bude přijata připomínka 1.1, jde o toto 
znění:  
Odstavec 6 požadujeme uvést takto:   
„6) Pokud školské poradenské zařízení zjistí podezření na klinickou diagnózu, 
odesílá žáka k posouzení zdravotního stavu k jeho registrujícímu 
poskytovateli v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo k poskytovateli zdravotních služeb v  
oboru klinická psychologie.". 
Pokud bude přijata připomínka 1.2. jde o toto znění:  
„6) Pokud školské poradenské zařízení zjistí podezření na klinickou diagnózu, 
odesílá žáka ke zjištění zdravotního stavu k poskytovateli zdravotních služeb 
v příslušném odboru.". 
Odůvodnění  
K doplnění slova „podezření“: Vzhledem k tomu, že psycholog v pedagogické 
proradně není kompetentní stanovit klinické diagnózy, není profesně vybaven ke 
klinické psychologické diagnostice, bez tohoto doplnění by šlo o zásah do 
kompetencí klinického psychologa a nerespektování zákona č. 96/2004 Sb.  
K navrhovaným úpravám odstavce 6: Je nezbytné zachovat vzájemnou 
provázanost právní úpravy, která je obsahem navrhované vyhlášky. 
4.2. Vedle výše uvedeného není zřejmé, co je myšleno slovním spojením „odesílá 
žáka“. Jde o posouzení zdravotního stavu, tedy o poskytnutí zdravotních služeb, 
které se poskytují na základě souhlasu zákonného zástupce nebo se souhlasem 
nezletilého pacienta, pokud to odpovídá jeho rozumové a volní vyspělosti  (§ 35 
zákona č. 372/2011 Sb.). Poradenské zařízení může takové posouzení 
zdravotního stavu nebo vyšetření pouze doporučit, respektive navrhnout. 

Akceptováno, upraveno. 
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Připomínka má podstatnou povahu. 
 
K příloze č. 2, str. 18, odstavec 3, písm. g) 
Text „Účinná spolupráce se všemi zainteresovanými lékařskými,“ požadujeme 
nahradit textem  „Účinná spolupráce se všemi zainteresovanými zdravotnickými,“ 
Odůvodnění  
Bude tak zajištěna zdravotní péče poskytovaná lékařem i klinickým psychologem. 
V rozsahu kompetencí stanovených jak zákonem č. 95/2004 Sb., tak zákonem č. 
96/2004 Sb. 
Připomínka má podstatnou povahu. 

Akceptováno 

K příloze č. 1, str. 14, Psychologická a speciálně psychologická intervence, 
odst. 6, 
V odstavci 6 doporučujeme slova "poradenské a terapeutické vedení rodin" 
nahradit takto „poradenské a poradensko-terapeutické vedení rodin“.  
Odůvodnění 
„Terapeutické vedení rodin“ je nutno odlišit od terapie v oblasti zdravotnictví, kde 
rodinná terapie je jedna z metod psychoterapeutické péče. Tuto metodu může 
vykonávat  absolvent akreditovaného certifikovaného kurzu v systematické 
psychoterapii. V rámci zdravotní péče může psychoterapii vykonávat pouze plně 
kvalifikovaný psychoterapeut.  
Pokud by termín zůstal stejný i pro školství, pak jde o zásah do kompetencí 
zdravotnických pracovníků s příslušnou způsobilostí pro psychoterapii (školní 
psycholog takové kvalifikační předpoklady nesplňuje – nemá tedy odpovídající 
kompetence).  Máme za to, že při zachování současného znění "poradenské a 
terapeutické vedení rodin" by byli klamáni pacienti (mohli by se domnívat, že jim 
bude poskytnuta stejná kvalita psychoterapeutické péče v oblasti zdraví ve 
školství, jako je poskytována ve zdravotnictví).  
 

Akceptováno, upraveno. 

K příloze č. 2, str. 19, odst. 3 - Centrum poskytující služby žákům se 
sluchovým postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským 
zařízením vzdělávajícím tyto žáky, písm. k) 
Termín "rodinná terapie" doporučujeme nahradit termínem "poradensko-
terapeutické vedení rodin".  
Odůvodnění:  
„Rodinnou terapii“ ve smyslu termínu „poradensko-terapeutické vedení rodin“ je 
nutno odlišit od terapie poskytované ve zdravotnictví, kde termín „rodinná terapie“ 
je jedna z metod psychoterapeutické péče. Tuto metodu může vykonávat 

Akceptováno, upraveno. 
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absolvent akreditovaného certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii. V 
rámci zdravotní péče může psychoterapii vykonávat pouze plně kvalifikovaný 
psychoterapeut. Pokud by termín zůstal stejný i pro školství, pak jde o zásah do 
kompetencí zdravotnických pracovníků s příslušnou způsobilostí pro psychoterapii 
(školní psycholog takové kvalifikační předpoklady nesplňuje – nemá tedy 
odpovídající kompetence).  Máme za to, že při zachování současného znění 
„rodinná terapie“ by byli klamáni pacienti (mohli by se domnívat, že jim bude 
poskytnuta stejná kvalita psychoterapeutické péče v oblasti zdraví ve školství, 
jako je poskytována ve zdravotnictví).  
 
K příloze č. 2 str. 15, kapitola I – Standardní činnosti společné, odstavec 8, 
vyhl. č. 72/2005 Sb., a  
K příloze č. 3, str. 25, kapitola III, Konzultační, poradenské a intervenční 
práce, odst. 4. vyhl. č. 72/2005 Sb. 
K příloze č. 4, str. 29, Psycholog ve školských poradenských zařízeních, 
písm. i), vyhl. č. 72/2005 Sb. 
Termín „krizová intervence“ doporučujeme nahradit pojmem „poradenská krizová 
intervence“. 
Odůvodnění  
Termín „krizová intervence“ je určen pro obor klinická psychologie. Jde opět o 
zásah do kompetencí klinického psychologa a klamání klienta, že jde o stejný 
výkon jako v oblasti zdravotnictví. Na termínu poradenská krizová intervence 
netrváme, ale je nejbližší účelu a vymezení právních předpisů v gesci MŠMT. 

Neakceptováno.  
Krizová intervence je obecně pro 
pomáhající profese. Kupř. je 
uvedena v katalogu prací (nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb.) rovněž u 
sociálního pracovníka, nejde tedy 
výlučně o termín či činnost 
vztahující se pouze k oboru klinická 
psychologie. 

MZE  
1. K čl. II bodu 2 - § 2 odst. 3 vyhlášky 14/2005 Sb. 
Počet 19 považujeme stále za příliš vysoký, při tomto počtu společně 
s integrovanými dětmi nebude možné zajistit bezpečnost. 

Vysvětleno.  
Vychází se ze stávající právní 
úpravy, u níž není MŠMT známo, 
že by činila v praxi potíže.  

 
2. K čl. III bodu 1 - § 3a odst. 5 vyhlášky 48/2005 Sb. 
Požadujeme vyjasnit, zda toto ustanovení v praxi znamená úplné zrušení 
odkladů. 

Vysvětleno. 
Právní úprava obsažená 
v předmětném ustanovení 
v žádném případě nekoliduje 
s úpravou odkladů, která zůstává 
nedotčena. 

 
3. K čl. III bodu 1 - § 3a odst. 6 vyhlášky 48/2005 Sb. 
Nepovažujeme formulaci odstavce za vhodnou, navíc si věcně odporuje. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení zní: 
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Doporučujeme formulovat pozitivně, formulovat alespoň základní pojmy ze školní 
zralosti (řeč, lateralita…). 

(6)  Školní připravenost dítěte 
se orientačně posuzuje ve vztahu k 
očekávaným výstupům 
vzdělávacích oblastí rámcového 
vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. Škola v 
průběhu zápisu nezjišťuje 
dosaženou úroveň rozvoje ve 
všech vzdělávacích oblastech 
stanovených rámcovým 
vzdělávacím programem pro 
předškolní vzdělávání, nýbrž volí 
schopnosti a dovednosti, jejichž 
úroveň rozvoje lze v průběhu 
zápisu orientačně posoudit.  

 
 
4. K čl. III bodu 2 - § 4 odst. 7 vyhlášky 48/2005 Sb. 
Formulace „nejvyšší počet žáků ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 25“ 
je nejasná. Požadujeme zpřesnit. 

Akceptováno: 
 V § 4 se na konci odstavce 
7 doplňují věty „Nejvyšší počet 
podle věty první se snižuje o 2 za 
každého žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením čtvrtého až 
pátého stupně vzdělávajícího se ve 
třídě; to platí i v případě žáka s 
přiznaným podpůrným opatřením 
třetího stupně z důvodu mentálního 
postižení. Nejvyšší počet podle 
věty první se dále snižuje o 1 za 
každého žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně, který není uvedený ve větě 
druhé; tímto postupem lze snížit 
nejvyšší počet žáků ve třídě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FDC7L3)



Stránka 37 (celkem 133) 

nejvýše o 5.“. 
 
5. K čl. III bodu 8 - § 24 odst. 3 vyhlášky 48/2005 Sb. 
V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se v 
tomto ustanovení skrývá poměrně velký problém. Pokud bude mít škola 1-2 žáky 
s mentálním postižením a bude jim chtít zařadit jiný předmět, bude mít dostatek 
prostředků na dalšího učitele? Požadujeme doplnit do odůvodnění. 

Upraveno jinak. 
Ustanovení bylo odstraněno. Nadto 
je však třeba poukázat, že přímo 
z něj nevyplýval požadavek na 
dalšího pedagogického pracovníka.   

 
6. K čl. V bodu 9 - § 2 písm. f) vyhlášky 72/2005 Sb. 
Není zřejmé, jak posoudit „odlišné životní podmínky“, když není definována norma 
životních podmínek. 

Vysvětleno.  
Výklad tohoto pojmu bude MŠMT 
šířit metodicky. Jde však o termín, 
které je v sociálních vědách běžně 
užíván.  

 
 
7. K čl. V bodu 10 - § 2 písm. j) vyhlášky 72/2005 Sb. 
Znevýhodnění může vzniknout dodatečně, pak ale nejsou žáci zařazeni 
v kategorii žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (to by snad mohlo být u 
žáků s psychickou poruchou). Doporučujeme ustanovení přeformulovat ve smyslu 
prevence předcházení prohlubování poruchy. 

Akceptováno a upraveno.  

 
8. K čl. V bodu 11 -  § 2 písm. l) vyhlášky 72/2005 Sb. 
Toto ustanovení je třeba uvést do souladu s kariérním řádem. 

Akceptováno.  
Vyřešeno úpravou návrhu zákona 
č. 563/2004 Sb. 

 
9. K čl. V bodu 12 -  § 2a odst. 3 písm. c) vyhlášky 72/2005 Sb. 
Ustanovení požadujeme doplnit tak, že nebudou-li informace poskytnuty, pak 
nelze některé úlevy poskytovat. 

Upraveno jinak.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 

 
10. K čl. V bodu 12 -  § 2b vyhlášky 72/2005 Sb. – k diagnostice obecně 
Není jednoznačné, zda se podařilo najít vhodné diagnostické nástroje, které jsou 
pro naši populaci validní. Požadujeme doplnit do odůvodnění. 

Vysvětleno. 
Nástroje jsou k dispozici. U 
některých si je připravují odborníci 
sami a vytváří si skupinové normy.  

 
11. K čl. V bodu 14 - § 3 odst. 3 vyhlášky 72/2005 Sb. 
Není zřejmé, zda toto ustanovení znamená, že bude znovu založen Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství. Požadujeme upřesnit. 

Vysvětleno. Touto okolností se 
ustanovení § 3 nezabývá. 

 
12. K čl. V bodu 15 - § 3 odst. 4 vyhlášky 72/2005 Sb. 

Akceptováno. 
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Požadujeme upřesnit vágní formulaci: „V případech hodných zvláštního zřetele 
spolupracují s orgány veřejné moci.“, a to alespoň do odůvodnění.  

Věta byla vypuštěna. 

 
13. K čl. V bodu 18 - § 5 odst. 3 písm. c) a d) vyhlášky 72/2005 Sb. 
Požadujeme upřesnit, podle jakého právního předpisu poradna vydává zprávu.  

Akceptováno.  
Doplněn odkaz na poznámku pod 
čarou č. 4. 

 
14. K čl. V bodu 18 - § 5 odst. 3 písm. l) vyhlášky 72/2005 Sb. 
Kompetenci ukládat úkoly metodikům prevence má pouze ředitel školy. 
Ustanovení požadujeme upřesnit v tomto smyslu. 

Vysvětleno.  
Jedná se o standardní úkol 
metodika prevence v PPP. 
Neznamená to, že by úkoloval 
školní metodiky prevence, ale 
koordinuje jejich činnosti. Školní 
metodik prevence však neustále 
podléhá řediteli školy. 

 
15. K čl. V bodu 29 - § 7 odst. 1 vyhlášky 72/2005 Sb. 
Požadujeme zvážit zařazení speciálního pedagoga do stejné kategorie 
s výchovným poradcem a školním metodikem prevence. 

Vysvětleno.  
Vyhláška pracovníky podílející se 
na poradenských službách 
nekategorizuje. V případě, že by 
byl speciální pedagog povinně ve 
školním poradenském pracovišti, 
mohlo by se jednat o požadavek 
nesplnitelný u některých menších 
škol.  

MVVI  
1. K Čl. II, novelizačnímu bodu 3 (§ 2 odst. 3–5) – Požadujeme v § 2 odst. 3 číslo 
„19“ nahradit číslem nižším. 
Odůvodnění: 
Počet 19 dětí považujeme za příliš vysoký, při tomto počtu nebude možné zajistit 
bezpečnost. 
 

Vysvětleno. 
Vychází se ze stávající právní 
úpravy, u níž není MŠMT známo, 
že by činila v praxi potíže.  

 
2. K Čl. III, novelizačnímu bodu 1 (§ 3a) – Požadujeme vysvětlit, zda ustanovení § 
3a odst. 5 znamená úplné zrušení odkladů. 
 

Vysvětleno. 
Právní úprava obsažena 
v předmětném ustanovení 
v žádném případě nekoliduje 
s úpravou odkladů, která zůstává 
nedotčena. 
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3. K Čl. III, novelizačnímu bodu 1 (§ 3a) – Požadujeme § 3a odst. 6 přepracovat. 
Odůvodnění: 
Předmětný odstavec pokládáme za vnitřně rozporný. Doporučujeme použít 
pozitivní formulaci a definovat alespoň základní pojmy ze školní zralosti (řeč, 
lateralita apod.). 
 
 

Upraveno jinak. 
Nová textace: 

(1) Školní připravenost dítěte 
se orientačně posuzuje ve vztahu 
k očekávaným výstupům 
vzdělávacích oblastí rámcového 
vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. Škola v 
průběhu zápisu nezjišťuje 
dosaženou úroveň rozvoje ve 
všech vzdělávacích oblastech 
stanovených rámcovým 
vzdělávacím programem pro 
předškolní vzdělávání, nýbrž volí 
schopnosti a dovednosti, jejichž 
úroveň rozvoje lze v průběhu 
zápisu orientačně posoudit.  

 
 
4. K Čl. III, novelizačnímu bodu 8 (§ 24 odst. 3) – Požadujeme vysvětlit, zda škola 
s 1–2 žáky s mentálním postižením bude mít dostatek prostředků na dalšího 
učitele, pokud by chtěla těmto žákům zařadit jiný předmět. 
 

Vysvětleno a upraveno jinak.  
Z tohoto ustanovení neplyne 
automaticky požadavek na dalšího 
učitele či jiného pedagogického 
pracovníka.  
Ustanovení bylo vypuštěno, pro 
svou nadbytečnost. 

 
5. K Čl. V, novelizačnímu bodu 9 (§ 2 písm. f) – Požadujeme vysvětlit, co se 
rozumí „odlišnými životními podmínkami“. 
Odůvodnění: 
Termín „odlišné životní podmínky“ není v zákoně nijak definován. 
 

Vysvětleno. Bude se realizovat 
metodickým výkladem, přičemž jde 
o pojem běžně používaný v oblasti 
sociálních věd.  

 
6. K Čl. V, novelizačnímu bodu 10 (§ 2 písm. j) – Požadujeme písm. j) 
přeformulovat. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 
Znevýhodnění může vzniknout i dodatečně, žáci ale pak nejsou zařazeni v 
kategorii žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Předmětné ustanovení by 
mělo být formulováno jako prevence prohlubování poruchy. 
 
 
7. K Čl. V, novelizačnímu bodu 11 (§ 2 písm. k) až n) – Požadujeme písm. l) uvést 
do souladu s kariérním řádem. 
 

Akceptováno.  
Vyřešeno úpravou návrhu zákona 
č. 563/2004 Sb. 

 
8. K Čl. V, novelizačnímu bodu 12 (§ 2a a 2b), obecně k diagnostice – 
Požadujeme uvést, o jaké diagnostické nástroje se jedná. 
Odůvodnění: 
Není jednoznačné, zda se podařilo najít vhodné diagnostické nástroje, které jsou 
pro naši populaci validní. 
 

Vysvětleno. 
Nástroje jsou k dispozici. U 
některých si je připravují odborníci 
sami a vytváří si skupinové normy.  
Jedná se o diagnostické nástroje 
pro psychologickou, speciálně 
pedagogickou diagnostiku. Nelze 
uvádět výčty, je jich velké 
množství.  

 
9. K Čl. V, novelizačnímu bodu 12 (§ 2a a 2b) – Požadujeme v § 2a odst. 3 písm. 
c) doplnit, že nebudou-li sděleny potřebné informace, nebude možné některé 
úlevy poskytnout. 
 

Neakceptováno.  
Nelze takto postupovat. 

 
10. K Čl. V, novelizačnímu bodu 13 (§ 3 odst. 2) – Požadujeme vysvětlit, zda 
ustanovení § 3 odst. 2 znamená znovuzaložení institutu pedagogicko-
psychologického poradenství. 
 

Vysvětleno.  
Nikde se o této záležitosti předloha 
nezmiňuje.  

 
11. K Čl. V, novelizačnímu bodu 18 (§ 5 odst. 3) – Požadujeme v § 5 odst. 3 písm. 
c) a d) vložit poznámku pod čarou, která by odkazovala na předmětný „jiný právní 
předpis“. 
 

Akceptováno.  

 
12. K Čl. V, novelizačnímu bodu 18 (§ 5 odst. 3) – Požadujeme v § 5 odst. 3 
přepracovat písm. l). 
Odůvodnění: 

Vysvětleno.  
Jedná se o standardní úkol 
metodika prevence v PPP. 
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Kompetence ukládat úkoly metodikům prevence přísluší pouze řediteli školy. 
 
 
13. K Čl. V, novelizačnímu bodu 32 (Příloha č. 1) – Požadujeme v části 
Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 
přeformulovat v bodě 5 písm. c). 
Odůvodnění: 
Zařazování a přeřazování žáků se závažnými poruchami učení a chování do škol, 
tříd, oddělení a studijních skupin podle § 16 odst. 9 školského zákona je v 
kompetenci ředitele školy. Poradna tento postup může pouze doporučit. 

Akceptováno. 

 
14. K Čl. V, novelizačnímu bodu 32 (Příloha č. 1) – Požadujeme v části 
Informační a metodická činnost doplnit v bodě 2 speciální pedagogy a školní 
psychology. 

Neakceptováno.  
Je zahrnuto ve stávající úpravě.  

 
15. K Čl. V, novelizačnímu bodu 33 (Příloha č. 2) – Požadujeme v části 
Standardní činnosti speciální změnit v bodě 5 písm. k) na: „Poskytování 
metodické podpory pedagogům pro využívání alternativních didaktických přístupů 
pro výuku žáků s mentálním postižením a při tvorbě školních vzdělávacích 
programů.“ 

Neakceptováno. 
Za tvorbu ŠVP odpovídá škola. 

 
16. K Čl. V, novelizačnímu bodu 34 (Příloha č. 3) – Požadujeme v části Metodické 
a informační činnosti změnit v bodě 1 písm. d) na: „s tvorbou a vyhodnocováním 
individuálních vzdělávacích plánů včetně sledování jejich naplňování“. 

Neakceptováno. 
Jedná se o jednu z úloh ŠPZ. 

ÚOOÚ  
Obecně 
Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje jednu připomínku k osobním údajům 
a s poukazem na její závažnost žádá, aby byl informován o jejím vypořádání. 
K odůvodnění 
 V části A. bodu VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních se stávající text zrušuje a nahrazuje textem novým, 
vypracovaným na základě níže uvedeného odůvodnění.  
Odůvodnění: 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů (DPIA) v části A. bodu VIII. odůvodnění je provedeno za použití 
nesprávného přístupu. Vzhledem k tomu, že jeho výlučným obsahem je 
identifikace mezinárodních předpisů, které se na předlohu vyhlášky vztahují, a 

Akceptováno.  
Odůvodnění bylo dopracováno.  
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posouzení souladu předlohy s nimi, přičemž jde o stejný text, jaký je uveden v 
části III. Odůvodnění, ÚOOÚ konstatuje, že zhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (DPIA) v odůvodnění 
absentuje.   
Navrhovaná ustanovení vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních upravují zpracování osobních údajů v 
rozsahu stanovení osob a institucí odpovědných za jejich provádění, specifické 
dokumentace s osobními údaji zájmových osob a upřesnění účelu v jednotlivých 
funkčně samostatných zpracováních osobních údajů a v omezeném rozsahu také 
určením rozsahu poskytování osobních údajů jiným příjemcům; posledně 
uvedené představuje zvláštní úpravu povinností subjektu odpovědného za 
zpracování osobních údajů podle ustanovení §§ 11 a 12 zákona o ochraně 
osobních údajů.  Jakkoli tato zvláštní úprava nevybočuje z  rámce úpravy obecné 
dokumentace vedené v rámci poradenských služeb ve školách a školských 
zařízeních a omezuje se na jejich určení na základě specifického názvu vázaného 
na úkoly instituce/osoby, je třeba explicitně vyhodnotit dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, a to vzhledem k zjevným 
zásahům navrhované právní úpravy do soukromí osob, které jsou pro poradenské 
služby osobami zájmovými a v postavení, které nelze hodnotit jako rovnocenné. 

UZS ČR  
K částem 2 a 3 – změna vyhlášky č.14/2005 Sb. a vyhlášky č. 48/2015 Sb.  
K navrženému pojetí snižování nejvyššího počtu dětí a žáků ve třídách 
mateřských a základních škol je podle našeho názoru nezbytné doplnit 
ustanovení obdobné § 17 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb. reagující na případy, 
kdy má škola zákonnou povinnost přednostního přijetí daného dítěte nebo žáka 
až do výše kapacity školy uvedené ve školském rejstříku a nemá prostorové 
podmínky pro vytvoření další třídy dané školy. Stejně tak je nezbytné stanovit, že 
k úpravě nejvyššího počtu dětí a žáků ve třídě dojde až od následujícího školního 
roku, pokud k přijetí dítěte či žáka ovlivňujícího nejvyšší možný počet dětí a žáků 
ve třídě dojde v průběhu školního roku. 
Dále není zřejmé, proč jsou v případě dětí a žáků ve třetím stupni podporných 
opatření v případě snížení o 2 děti či žáky „vybrány“ pouze děti a žáci 
s mentálním postižením. U dětí předškolního věku dochází k diagnostice LMP 
spíše výjimečně, což však nesnižuje náročnost pedagogické práce s takovým 
dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami (aniž by však ještě bylo zcela 
jednoznačné, že dítě je skutečně mentálně retardované). 
 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno. 
Do poslední věty bylo doplněno.  
 
„Snížení nejvyššího počtu žáků ve 
třídě podle věty druhé a třetí se 
neuplatní u školy, které v jeho 
uplatnění brání plnění povinnosti 
přednostního přijetí žáka podle § 
36 odst. 7 školského zákona nebo 
dojde-li ke změně stupně 
podpůrného opatření u žáka 
zařazeného ve třídě v průběhu 
školního roku.“. 
 
Pedagogická náročnost u 
mentálního postižení je dle našeho 
názoru vyšší než u jiných postižení, 
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ačkoliv je stupeň podpůrných 
opatření totožný.  

 
K části třetí – změna vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
 
K § 3a - zásadním způsobem nesouhlasíme s navrženou koncepcí naplnění 
zákonného zmocnění uvedeného v § 56 školského zákona, podle kterého má 
MŠMT stanovit vyhláškou „pravidla organizace a průběhu zápisu k povinné školní 
docházce“.  Návrh tohoto ustanovení nejenom že nijak neřeší stávající nejednotný 
stav v rámci organizace a průběhu zápisů k povinné školní docházce (což mělo 
být smyslem a účelem rozšíření zákonného zmocnění), ale ještě více prohlubuje 
praktické problémy a nejasnosti se zápisy spojenými. 
1. Zejména v žádném případě nelze souhlasit s tím, aby bylo navrhovaným 
způsobem stanoveno, že celé dané ustanovení se použije pouze v případě, že 
se zápisu zúčastní zapisované dítě.  Z uvedeného ustanovení by totiž bylo 
možné dovodit, že je pouze na rozhodnutí zákonného zástupce, zda se k zápisu 
dostaví s dítětem či nikoliv, a že základní škola nemá oprávnění v rámci svých 
kritérií pro přijetí k základnímu vzdělávání přítomnost dítěte zejména za účelem 
ověření jeho školní připravenosti vyžadovat. Byť se lze ztotožnit s názorem 
veřejné ochránkyně práv, že spádová základní škola nemá zákonné oprávnění 
vyžadovat přítomnost dítěte u zápisu k povinné školní docházce, v případě 
„nespádových“ základních škol nic takového ze školského zákona dovodit nelze, 
a v případě těchto základních škol (bez ohledu na jejich zřizovatele) je zcela 
v souladu se zákonem, pokud si ředitel školy v rámci svých transparentních, 
nediskriminačních a rovných kritérií přítomnost dítěte u zápisu za účelem ověření 
naplnění těchto kritérií stanoví. 
2. Stejně tak nelze souhlasit s tím, aby bylo v § 3a uvedeno, že „orientační 
posouzení školní připravenosti nesmí mít vliv na rozhodování ve věci přijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání“. S uvedeným vyjádřením se lze opět ztotožnit pouze 
v případě spádových základních škol, které mají zákonnou povinnost dítě 
s místem trvalého pobytu v daném školském obvodu (resp. zde umístěným 
v dětském domově) přednostně přijmout až do výše kapacity školy uvedené ve 
školském rejstříku. V případě nespádových základních škol je ale právě výsledek 
daného orientačního posouzení školní připravenosti jedním ze stěžejních 
transparentních, rovných a nediskriminačních kritérií, na základě kterého může 
ředitel školy o přijetí či nepřijetí dítěte ke vzdělávání v dané základní škole 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno.  
Připomínka je v rozporu se 
školským zákonem, který ukládá 
povinnost pouze zákonnému 
zástupci zapsat dítě k povinné 
školní docházce. Kritérium 
přítomnosti dítěte není 
odůvodnitelné, neboť na jeho 
základě nelze zjistit nic, co mohlo 
být důvodem pro nepřijetí dítěte do 
školy. 
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rozhodnout (zcela jistě je dané kritérium vhodnější a smysluplnější, než například 
pořadí, v jakém se zákonný zástupce dítěte k zápisu dostaví, či skutečnost, zda 
má ve škole již sourozence apod.). Pokud bude v § 3a tato věta zachována, 
pak celé toto ustanovení ztrácí jakýkoliv smysl, a je nezbytné celý § 3a bez 
náhrady vypustit. 
 
 
K části páté – změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K § 1 odst. 2 – z ustanovení vyplývá, že školská poradenská zařízení (bez rozdílu 
zřizovatele) by měla bezúplatně poskytovat veškeré služby uvedené v přílohách č. 
1 až 4. Ustanovení § 16 odst. 1 a 2 školského zákona však garantuje nárok na 
bezplatné poskytování poradenských služeb ve všech školských poradenských 
zařízeních bez ohledu na svého zřizovatele (tedy i v soukromých a církevních) 
pouze, pokud se bude jednat o podpůrné opatření spočívající v poskytování 
poradenské pomoci při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V ostatních případech stanoví § 123 školského zákona možnost školského 
poradenského zařízení neveřejného zřizovatele poskytovat své školské služby za 
úplatu. Ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona pak umožňuje MŠMT stanovit 
podmínky pro stanovení úplaty za poskytované školské služby pouze ve vztahu 
ke školským poradenským zařízením veřejným. Je tedy nezbytné velice bedlivě 
zvážit, zda skutečně všechny činnosti uvedené v přílohách č. 1 až 4 jsou svých 
charakterem podpůrným opatřením ve vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Pokud nikoliv, je nezbytné tyto činnosti rozdělit na ty, 
které ano – pak budou poskytovány bezplatně ve všech školských poradenských 
zařízení bez ohledu na zřizovatele, a na ty, které ne – pak lze jejich bezúplatnost 
na úrovni vyhlášky stanovit pouze pro ty veřejné. 
Pokud by bylo záměrem MŠMT rozšířit okruh bezúplatně poskytovaných 
školských služeb i na neveřejná školská poradenská zařízení, pak by to mělo být 
učiněno zákonem, a muselo by to být doprovázeno odpovídajícím navýšením 
finančních prostředků poskytovaných na činnost těchto školských zařízení ze 
státního rozpočtu v režimu zákona č. 306/1999 Sb., resp. § 162 školského 
zákona. 
 

Vysvětleno.  
Navrhovaná právní úprava 
respektuje v principu stávající 
právní úpravu, kdy jsou standardní 
činnosti školských poradenských 
zařízení poskytovány bezplatně. 
Není dle našeho názoru důvod toto 
měnit. Případné finanční dopady 
odchylné úpravy v stávající době 
není možné vyčíslit.  

 
K § 1 odst. 7 – odstavec 7 považujeme za nadbytečný – skutečnost, že ředitel 
školského zařízení odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň poskytovaných 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo vypuštěno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FDC7L3)



Stránka 45 (celkem 133) 

školských služeb jednoznačně vyplývá z § 164 školského zákona, a není na místě 
tuto odpovědnost opakovat v prováděcím právním předpise. 
 
 
K 2a odst. 2 – není zřejmé, na základě jaké zákonné opory je stanovena 
povinnost jednoho školského poradenského zařízení předat neprodleně závěry 
provedených vyšetření druhému školskému poradenskému zařízení, které se na 
péči o žáka podílí. V daném případě zřejmě ještě nemá jít o „hotovou“ zprávu či 
doporučení, takže se nelze opřít o § 16a odst. 4 školského zákona. Pokud nelze 
uvedené opřít o zákonnou speciální úpravu ve vztahu k zákonu o ochraně 
osobních údajů, lze uvedené předání výsledků vyšetření aplikovat pouze 
s předchozím souhlasem zákonného zástupce, resp. zletilého žáka. 
 

Akceptováno a upraveno.  
Uvedený postup bude vázán na 
souhlas zákonného zástupce.  
 
„Při poskytování poradenských 
služeb školská poradenská 
zařízení na základě souhlasu 
zletilého žáka nebo zákonného 
zástupce žáka poskytují 
neprodleně závěry vyšetření, které 
jsou podkladem pro doporučení ke 
vzdělávání žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami, dalšímu 
školskému poradenskému zařízení, 
které se na péči o žáka podílí.“.  

 
K § 2a odst. 3 písm. c), d) a e) – navrhujeme tato písmena bez náhrady vypustit, 
neboť nejsou zcela pravdivá a v praxi by jejich aplikace mohla způsobovat 
zbytečné problémy. Za zákonem stanovených podmínek (ať již školským 
zákonem nebo zákone o sociálně-právní ochraně dítěte) totiž tato práva nebudou 
aplikována (například nemůže zákonný zástupce odmítnout poskytnutí zprávy a 
doporučení škole, v níž se žák vzdělává - § 16 odst. 4 školského zákona, nemůže 
zákonný zástupce odmítnout poradenskou péče, pokud mu povinnost se jí 
podrobit stanoví orgán veřejné moci svým rozhodnutím (soud nebo OSPOD), 
uvedené platí i o volbě školského poradenského zařízení).   
 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno. 
Vypuštěna písm. c) a d). 
Ustanovení písm. e) zachováno 
z důvodu přehlednosti právní 
úpravy, přičemž právo výběru 
školského poradenského zařízení 
je dle názoru MŠMT vhodné 
zachovat na úrovni vyhlášky.  

 
K § 2b – není jasné, co je míněno „potřebnou skupinovou normou“? Diagnostické 
nástroje používané v ČR nejsou uzpůsobené pro smyslové postižení, a pokud 
ano, nemají standardizaci pro českou populaci. U speciálně pedagogických 
nástrojů to platí také. Tato formulace de facto ruší speciálně pedagogickou 
diagnostiku. 
 

Upraveno jinak.  
Ustanovení bylo přeformulováno.  

 Akceptováno. 
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K § 3 odst. 4 – není jasný význam poslední věty. Pravidla spolupráce s orgány 
veřejné moci (OSPOD, soudy, orgány činné v trestním řízení) jsou založena 
příslušnými zákony a nejsou vždy vázána na „případy hodné zvláštního zřetele“. 
Navrhujeme vypustit. 
 

Poslední věta byla odstraněna.  

 
K § 6 odst. 1 – ve výčtu hendikepů, na něž se může zaměřovat činnost SPC, 
postrádáme závažné vývojové poruchy učení. Připomínáme, že vznik takto 
specializovaných SPC v posledních letech MŠMT podpořilo a zapisovalo do 
školského rejstříku. 
 

Vysvětleno.  
MŠMT chce systémové řešení 
stávající duality, kdy diagnostiku 
závažných vývojových poruch 
učení jsou povolány jak SPC, tak 
PPP. Do budoucna se počítá s tím, 
že tyto činnosti budou ve vztahu 
k hendikepům, které nejsou 
uvedeny u SPC, svěřeny PPP.  
 

 
K přílohám č. 1 až 4 
Z daných příloh vyplývá velké množství úkolů pro výchovného poradce, metodika 
prevence a školního psychologa. Navíc podle vyhlášky č. 27/2016 má být zapojen 
pracovník školy, který má na starosti plán pedagogické podpory. Pokud mají být 
plněny všechny činnosti vyplývající z dotčených příloh, musí být školou vytvořeny 
podmínky pro tyto pracovníky, ale hlavně by měl být tento tým na každé škole 
kompletní.  
Problémy SPC, které mají v péči adolescenty v „E“ oborech. 
Tyto přílohy jsou úzce sepjaty s vyhláškou č. 27/2106 Sb. Nadále postrádáme 
systém bližší práce při diagnostice těchto jedinců. Nikde není zmínka o příloze, 
která by řešila středoškolské vzdělávání v těchto oborech. 
 

Vysvětleno.  
Dle našeho názoru nelze 
akceptovat vzhledem ke 
skutečnosti že „E“ obor je ve 
skutečnosti oborem jako jakýkoliv 
jiný. Z připomínky není ani zřejmé, 
v čem by příloha měla reflektovat 
existenci tohoto specifického oboru 
vzdělání. Jde nad rámec 
zákonného zmocnění 

 
K příloze č. 2  
část I – požadujeme následující doplnění textu: 
K f)přidat provádění logopedických intervenčních postupů – terapeutických, 
stimulačních, edukačních, reedukačních(mj. i porozumění řeči, čtení 
s porozuměním 
 K h) Přidat: metodická podpora pedagogických pracovníků pro užívání 
alternativní a augmentativní komunikace, hlasové výchovy a hygieny, např. u 
balbutiků 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno.  
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Přidat další body:  
o)podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření 
primárních školních dovedností a k prevenci vzniku SPU 
p)podpora rozvoje sociálních dovedností, např. u mutismu, dysfazie, balb., vedení 
zákonných zástupců, rodinná terapie 
q)spolupráce s odbornými lékaři u těžkých poruch řeči, např. s ORL,  Foniatrie, 
klin. psycholog, psychiatr 
r) péče o porozumění a rozvoj. 
 
 
část I. bod 17 – z uvedené formulace vyplývá, že by každé SPC mělo být schopno 
poskytovat samostatně veškeré složky tzv. ucelené rehabilitace. Je to tak 
skutečně myšleno, nebo se činnost SPC má zaměřovat na „podporu“ tohoto 
procesu, který je však standardně v plném rozsahu zajišťován speciálními školami 
či třídami? V praxi řada SPC celou škálu služeb v rámci tzv. ucelené rehabilitace 
není schopno poskytovat. 
 

Upraveno jinak a vysvětleno.  
Formulace byla upravena. 

 
část II bod 6 písm. j) – z odborného hlediska lze uvést, že individuální programy 
k rozvoji percepčních oblastí a motoriky s ohledem na individuální potřeby žáků 
jsou velice potřebné a prospěšné u žáků s mentální retardací, nikoliv u žáků 
s autismem. V bodě 5 však uvedeny nejsou. 
 

Upraveno. 
Bylo doplněno do přílohy č. 2 části 
II bodu 5.  

 
K příloze č. 5 
Sociální pracovník ve školských poradenských zařízeních – bod e) navrhujeme 
vypustit.  
Vedení dokumentace souvisí automaticky s každou profesí v týmu ŠPZ. 
Vzhledem k tomu, že podobná položka není uvedena u ostatních pracovníků, 
není důvod její uvedení ani u sociálního pracovníka. Pokud byl záměr 
předkladatele pověřit sociálního pracovníka vedením administrativy na pracovišti, 
rádi bychom upozornili na skutečnost, že na tuto práci stačí asistentka se 
středoškolským vzděláním, která přinese jistě menší osobní náklady, než 
erudovaný odborník.    
 

Akceptováno. 

 Vysvětleno. 
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K části osmé – změna vyhlášky č. 492/2005 Sb. 
V návaznosti na návrh nového vymezení příplatků ke krajským normativům v § 3 
odst. 6 vyhlášky považujeme za nezbytné koncepční vyjasnění budoucího 
financování škol a tříd, oddělení a studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona (tedy tzv. speciálních škol a speciálních tříd, oddělení a 
studijních skupin), a to bez ohledu na jejich zřizovatele (s ohledem na skutečnost, 
že normativy pro neveřejné školy jsou stanoveny na základě srovnatelnosti 
s obdobným druhem školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí). 
Z návrhu nového § 3 odst. 6 vyplývá, že se počítá se souběžným stanovením 
příplatku jak na 1 dítě, 1 žáka, 1 studenta ve škole, třídě, oddělení nebo studijní 
skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, pokud nejde o základní 
školu speciální (tedy dá se říci s „institucionálním“ příplatkem), tak s příplatkem na 
podpůrná opatření se zřetelem k normované finanční náročnosti stanovené jiným 
právním předpisem, aniž by byla stanovena jakákoliv další pravidla pro jejich 
následnou aplikaci v praxi. 
Z právního hlediska tedy uvedené znamená, že konkrétnímu dítěti, žákovi či 
studentovi umístěnému ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené 
podle § 16 odst. 9 školského zákona bude „náležet“ (fakticky bude samozřejmě 
náležet právnické osobě vykonávající činnost dané školy, nikoliv žákovi) jak 
„institucionální“ příplatek, tak příplatek na podpůrná opatření (a to postupně 
v návaznosti na prováděnou rediagnostiku těchto dětí, žáků a studentů 
v přechodném období stanoveném vyhláškou č. 27/2016 Sb.). K jinému závěru na 
základě navrženého textu nelze z právního hlediska dojít (odůvodnění návrhu 
v této věci bohužel mlčí, takže nelze zjistit, zda uvedené je skutečně záměrem 
předkladatele). 
Z praktického pohledu je nezbytné uvést, že výše uvedený koncept je za 
stávajícího systému financování regionálního školství jediný možný z hlediska 
odůvodněných potřeb speciálního školství. Na tomto místě považujeme za 
nutné se ujistit, že návrh implicitně nepočítá s tím, že dojde k postupnému útlumu 
„institucionálního“ příplatku v návaznosti na prováděnou rediagnostiku dětí, žáků 
a studentů umístěných ve školách a třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona 
a jeho nahrazení pouze příplatkem na podpůrná opatření podle normované 
finanční náročnosti uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
Tento koncept by byl pro oblast speciálního školství bez dalších 
systémových zásahů likvidační, neboť normovaná finanční náročnost 
podpůrných opatření (i ve stupních 4 a 5) je formulována v tuto chvíli jednotně bez 
ohledu na to, zda se žák vzdělává v běžné škole či třídě, či ve speciálním školství.  
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S ohledem na organizaci vzdělávání ve speciálních školách a třídách (minimální i 
maximální možné počty žáků ve třídách stanovené vyhláškou č. 27/2016 Sb.), 
poskytovanou tzv. ucelenou rehabilitaci apod. by v žádném případě souhrn 
pouhých příplatků na podpůrná opatření jdoucích za jednotlivými žáky dané školy 
či třídy nemohl finančně dostačovat k udržení stávajícího standardu 
poskytovaných služeb. 
K uvedenému považujeme za nutné uvést, že původní koncept návrhu inkluzívní 
novely  školského zákona v zásadě skutečně počítal s tím, že normovaná finanční 
náročnost jednotlivých podpůrných opatření jdoucích za jednotlivými žáky na 
základě doporučení školského poradenského zařízení skutečně nahradí 
současné „institucionální“ příplatky, je však nutné zdůraznit, že tento návrh 
v době, kdy byl předložen vládě k projednání, počítal s tím, že vzdělávání ve 
speciální škole nebo třídě bude jedním z druhů podpůrných opatření (a že 
tak bude mít ve vyhlášce stanoveno svou normovanou finanční náročnost – 
tedy obdobu stávajících „institucionálních“ příplatků). V rámci projednávání 
návrhu novely školského zákona ve vládě však byl tento druh podpůrného 
opatření vypuštěn a úprava přesunuta do § 16 odst. 9 s tím, že vzdělávání ve 
speciální škole nebo třídě není samo o sobě podpůrné opatření, ale upravené 
prostředí, ve kterém jsou následně žákům také poskytována podpůrná opatření 
podle potřeby. 
Uvedené je nezbytné respektovat i při dalších koncepčních záměrech 
týkajících se financování této části vzdělávací soustavy České republiky. To 
znamená, že pokud jsou splněný zákonné podmínky pro to, aby žák byl 
vzděláván ve speciální škole nebo třídě (tedy zejména, že vzdělávání v tomto 
upraveném prostředí je v nejlepším zájmu daného žáka), je nezbytné, aby stát 
vytvořil i odpovídající finanční podmínky pro činnost těchto škol a tříd. Tyto 
finanční podmínky musí odrážet jak výrazné legislativně stanovené snížení počet 
dětí, žáků a studentů v jednotlivých třídách těchto škol, tak také poskytované 
podpůrné služby tvořící v souhrnu tzv. ucelenou rehabilitaci. 
Rádi bychom tímto zdůraznili, že toto vyjádření v žádném případě nesměřuje 
k jakémukoliv neefektivnímu vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu 
na činnost škol a školských zařízení, a že jsme si vědomi toho, že určité změny 
v této oblasti mohou přispět k zpřehlednění situace a racionalizaci v některých 
oblastech, nesmí však být likvidační a ohrožující celý tento segment školství. 
V úvahu tedy podle našeho názoru přicházejí v zásadě dva modely řešení: 
1. Zachování stávajícího modelu dvou příplatků na děti, žáky a studenty 
vzdělávající se ve školách a třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona – 
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jednak příplatku „institucionálního“, jednak příplatku na podpůrná opatření 
s normovanou finanční náročností podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Lze 
samozřejmě v této souvislosti zvážit i rozdělení normované finanční náročnosti 
podpůrných opatření (zejména stupně 4 a 5) podle toho, zda jsou poskytována 
žákovi v běžné škole či ve škole či třídě speciální (aby nedocházelo 
k neodůvodněným duplicitám při financování). 
2. Náhradu stávajících „institucionálních“ příplatků pouze příplatky na 
podpůrná opatření – v takovém případě by však muselo dojít k významné 
změně formulace přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a normovaná finanční 
náročnost by musela být formulována jinak pro případ, že žák je vzdělávání 
v běžné škole či třídě, a jinak (výše) pro případ jeho vzdělávání ve speciální škole 
či třídě). 
Níže uvádíme příkladmý finanční propočet „hrozící“ situace (jedná se o 
příklad soukromé speciální školy): 
 1/ Základní škola pro žáky se zdravotním postižením do 153 žáků, která má 
všechny třídy speciální, kde se vzdělávají žáci schopni plnit osnovy základní školy 
(nejedná se o základní školu speciální).  V těchto třídách může být max. počet 14 
žáků, průměr však činí kolem 10 žáků. Konkrétní příklad z praxe v jedné třídě této 
školy: 

- deset žáků s vývojovými poruchami učení a chování, jeden žák s tělesným 
postižením a třeba jeden sluchově postižený. 

 Nyní výše normativu na žáka v této škole a této třídě činí: 
 12 x  49 215,-     + 10 x 23 896,- (závažné vývojové poruchy učení a chování) 
                               +   1x  69 194,- (tělesné postižení) 
                               +  1 x  92.340,- (sluchové postižení) 
Celkem:                991 074,- 
  
Pokud „institucionální“ příplatky zmizí, přijde tato třída o 400 494 Kč. Už z toho je 
viditelné, že příplatky na podpůrná opatření podle normované finanční náročnosti 
stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. toto nemohou nahradit a to 
z mnoha důvodů. V prvé řadě si musíme uvědomit, že průměrné roční  mzdové 
náklady na speciálního pedagoga s praxí jsou zhruba 390 000 Kč. Dále musíme 
započítat roční hrubou mzdu aspoň jednoho asistenta, která činí zhruba 150 000 
Kč. Zbývá zahrnout náklady na tzv. ucelenou rehabilitaci (tedy využívání 
prostředků pedagogicko-psychologických, léčebných, sociálních a pracovních). 
Zbytek financí zůstává na pomůcky a další věci týkající se výchovně vzdělávacího 
procesu, resp. v případě neveřejných speciálních škol a tříd také na provoz. Je 
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zřejmé, že pouhá náhrada stávajících „institucionálních“ příplatků příplatky na 
podpůrná opatření podle stávající podoby přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. by 
speciální školy nutila k jakémusi podivnému  ročnímu plánování vývoje 
jednotlivých postižení a s tím i předpokládaných finančních nákladů u těchto žáků. 
Ztrácí se flexibilita, možnost svobodného odborného rozhodování o případných 
změnách v postupech v rámci vzdělávacího procesu během školního roku, které 
jsou u těchto žáků mnohdy potřebné.   
  
 2/ Ve speciálních školách je to ještě markantnější. Např. třída žáků s hlubokým 
mentálním postižením nemá víc jak 4-6 žáků, přičemž požadavky na asistenty a 
související ucelenou rehabilitaci jsou zde mnohem větší (aspoň dva asistenti na 
třídu). Při odebrání „institucionálního“ příplatku na tato těžká postižení a 
překlopení pouze k podpůrným opatřením hrozí neúnosná finanční situace 
v těchto školách. 
 

KVOP  
K části druhé (změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.) 
1. K čl. II, bodu 3 
Úprava počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole nesmí 
být v rozporu se školským zákonem, konkrétně s ustanovením § 34 odst. 4 
školského zákona (právo pětiletého dítěte na přednostní přijetí k předškolnímu 
vzdělávání). 
Z navrženého znění není jasné, jak má postupovat ředitel/ředitelka školy, pokud 
jednu třídu běžné mateřské školy (24 žáků) tvoří pouze žáci s právem 
přednostního přijetí (tzv. „předškoláci“), z nichž kupříkladu sedm má přiznané 
podpůrné opatření v různých stupních. Podle § 17 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
se omezení (zpravidla 5 žáků s podpůrnými opatřeními na třídu) nevztahuje právě 
na předškoláky v mateřské škole. Z návrhu není zřejmé, jak má ředitel/ředitelka 
školy dostát příkazu snižovat počty žáků v této třídě (navyšováním počtu tříd a 
pedagogického personálu?, zakládáním tříd pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 
školského zákona ve smyslu § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb.?). Navíc je 
pravděpodobné, že stupně podpůrných opatření či počty dětí se mohou v průběhu 
školního roku změnit. Právní úprava nedává odpověď, jak má na tyto praktické 
záležitosti ředitel/ředitelka školy reagovat. 
Shrnuji, že rozumím snaze předkladatele snížit počet dětí ve třídě, aby mohlo být 
realizováno společné vzdělávání všech dětí bez rozdílu. Pro žáky uvedené v § 34 
odst. 4 školského zákona požaduji záruky, že nedojde k popření jejich práva na 

Akceptováno.  
Přidáno ustanovení o výjimce 
z povinnosti snižování počtu pro 
případy přednostního přijetí. 
Rovněž upravena situace, kdy 
dojde ke změně stupně 
podpůrného opatření v průběhu 
školního roku.  
 
Pro dodržení této povinnosti se 
skutečně počítá s vytvořením nové 
třídy.  
 
Navrhovaná znění: 
„(5) Snížení počtu podle odstavce 
3 a 4 nelze za jedno dítě uplatnit 
souběžně. Snížení počtu dětí podle 
odstavců 3 a 4 se neuplatní u 
školy, které v jeho plnění brání 
plnění povinnosti přednostního 
přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 
školského zákona nebo dojde-li ke 
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základě podzákonného předpisu. 
 

změně stupně podpůrného 
opatření u dítěte zařazeného ve 
třídě v průběhu školního roku.“. 

 
K části třetí (změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.) 
2. K čl. III, bodu 1 
Vítám, že předkladatel vyslyšel mé doporučení, které jsem mu ve smyslu § 22 
zákona o veřejném ochránci práv adresovala dne 14. ledna 2016 (sp. zn. 
4/2016/SZD/VB). 
K navrhované úpravě organizace a průběhu zápisu k povinné školní docházce 
mám 5 zásadních připomínek. 
Předkladatel používá v návrhu pojem „školní připravenost“ (§ 3a odst. 4 až 5). Byť 
se jedná o pojem obecně srozumitelný, předkladatel nikde v návrhu nedefinuje 
jeho obsah. To v praxi může vést k různým situacím (někdy dokonce i k přímé či 
nepřímé diskriminaci). Každá škola si může školní připravenost vykládat jinak. 
Školský zákon přitom používá termín „přiměřená tělesná a duševní vyspělost“ (viz 
§ 36 a § 37 školského zákona). Navrhuji, aby byla terminologie školského zákona 
a prováděcího předpisu jednotná a aby pro posouzení přiměřené tělesné a 
duševní vyspělosti byla stanovena orientační vodítka ve formě přílohy k vyhlášce. 
Základem takové přílohy může být metodické doporučení předkladatele ze dne 
10. července 2014 (č. j. MSMT-10670/2014). 
 

Vysvětleno a upraveno jinak. 
 
Škola neprovádí posouzení tělesné 
a duševní vyspělosti, to přísluší 
ŠPZ. Škola pouze orientačně 
zjišťuje připravenost a výsledek 
zjištění nemá vliv na rozhodnutí o 
přijetí. Orientační vodítka jako 
příloha vyhlášky jsou proto 
zbytečná. 
 
Do ustanovení § 3a odst. 5 bylo 
doplněno, že orientační posouzení 
školní zralosti nesmí být ani 
důvodem pro organizační opatření 
při zařazování žáků do tříd. 

 
K části třetí (změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.) 
3. K čl. III, bodu 1 (§ 3a odst. 2 a 7) 
Návrh ustanovení § 3a vyhlášky hovoří pouze o zákonném zástupci. V praxi však 
mohou nastat situace, kdy se dítě dostaví s jinou osobou, která je k zastoupení 
dítěte ve správním řízení oprávněná. Proto navrhuji, aby předkladatel doplnil do 
návrhu § 3a odst. 2 a 7 „jinou k tomu oprávněnou osobu“. 
 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Vycházíme z definice zákonného 
zástupce, která je uvedena ve 
školském zákoně (s účinností od 
1. 9. 2016 v § 183 odst. 7: 
„Zákonným zástupcem je pro účely 
tohoto zákona osoba, která je v 
souladu se zákonem nebo 
rozhodnutím soudu oprávněna 
jednat za dítě nebo nezletilého 
žáka.“). 

 
K části třetí (změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.) 
4. K čl. III, bodu 1 (právo na přítomnost zákonného zástupce u zápisu) 
Zákonný zástupce či jiná oprávněná osoba mají právo být přítomny jak formální 

Akceptováno částečně. 
 Do textu bylo vloženo.  
„Zákonný zástupce dítěte může být 
přítomen u všech součástí zápisu.“ 
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části zápisu, tak i rozhovoru s dítětem a případně dalších činností, které škola 
připraví. Toto právo navrhuji explicitně zakotvit do vyhlášky. 
 

 
Předmětné ustanovení § 3a odst. 1 
tedy zní: 
„(1) Zápis k povinné školní 
docházce (dále jen „zápis“) je 
složen z formální části, a  je-li při 
zápisu přítomno i zapisované dítě a 
souhlasí-li s tím zákonný zástupce 
dítěte, pak rovněž z rozhovoru a 
případně dalších činností s  
dítětem. Zákonný zástupce dítěte 
může být přítomen u všech 
součástí zápisu.“.  

 
K části třetí (změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.) 
5. K čl. III, bodu 1 (informace o zápisu) 
Za klíčovou v celém procesu považuji informovanost zákonných zástupců ze 
strany školy o organizaci a průběhu zápisu. Praxe škol je v tomto případě velice 
rozdílná. Některé školy informují o zápisu vyčerpávajícím způsobem na svých 
internetových stránkách (včetně platné právní úpravy a kritérií, která budou při 
rozhodování aplikovat), některé se omezí na stanovení místa a doby zápisu na 
dveřích školy. Podle § 56 školského zákona přitom může předkladatel upravit 
pravidla pro organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce. 
Navrhuji, aby vyhláška (vedena zásadou předvídatelnosti) stanovila, že škola před 
zahájením zápisu seznámí zákonné zástupce či jiné oprávněné osoby s platnou 
právní úpravou, sdělí kritéria, podle kterých bude rozhodovat, stejně jako 
předpokládaný počet žáků, které bude škola přijímat s ohledem na její volnou 
kapacitu. Škola také sdělí, jak bude zápis k povinné školní docházce probíhat 
(např. rámcový popis formální a motivační části zápisu). 
 

Akceptováno.  
Návrh nového ustanovení § 3a 
odst. 8: 
 
„(8) Škola před zahájením zápisu 
zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup informace k 
organizaci a průběhu zápisu, které 
obsahují kritéria pro přijímání žáků, 
počet žáků, které je možné 
přijmout, popis formální a 
případných dalších částí zápisu a 
popřípadě další údaje.“.  

 
K části třetí (změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.) 
6. K čl. III, bodu 1 (vzor žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání) 
V rámci své činnosti jsem se setkala s různou podobou formulářů, které zákonní 
zástupci dětí vyplňují u zápisu. Na tuto skutečnost poukazuje i Česká školní 
inspekce v tematické zprávě „Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání“ 
zveřejněné dne 21. března 2016. Obecně se dá říci, že školy požadují více 

Vysvětleno.  
Náležitosti, které mají být zahrnuty 
v žádosti o plnění povinné školní 
docházky, plynou ze správního 
řádu, který má formu zákona. Není 
proto vhodné vyjmenovávat je 
v jiném právním předpisu. Lze řešit 
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informací, než skutečně potřebují k vedení správního řízení a vydání rozhodnutí. 
Předkladatel by měl nejednotnou praxi sjednotit a jednoznačně stanovit, které 
informace může škola požadovat při zápisu. Navrhuji tak vytvořit standardizovaný 
formulář (žádost o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání), který bude 
přílohou vyhlášky. Jedná se o nejsnazší a nejméně nákladný prostředek k 
dosažení uvedeného cíle. 
 

metodickou cestou. 

 
K části třetí (změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.) 
7. K čl. III, bodu 2 
Jedná se o obdobnou připomínku jako v případě snižování počtu žáků ve třídě 
mateřské školy s ohledem na přítomnost žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Opět není jasné, jak má ředitel/ředitelka základní školy postupovat 
vůči žákům uvedeným v § 36 odst. 7 školského zákona (tzv. „spádoví žáci“). Také 
není zřejmé, jak má reagovat na měnící se počet žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v průběhu školního roku, jsou-li zároveň spádovými žáky. 
 

Akceptováno. Ustanovení bylo 
upraveno. 
 
 
Předmětné ustanovení § 4 odst. 7 
bude znít: 
„(7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 
30. Nejvyšší počet podle věty první 
se snižuje o 2 za každého žáka s 
přiznaným podpůrným opatřením 
čtvrtého až pátého stupně 
vzdělávajícího se ve třídě; to platí i 
v případě žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně z důvodu mentálního 
postižení. Nejvyšší počet podle 
věty první se dále snižuje o 1 za 
každého žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně, který není uvedený ve větě 
druhé; tímto postupem lze snížit 
nejvyšší počet žáků ve třídě 
nejvýše o 5. Snížení nejvyššího 
počtu žáků ve třídě podle věty 
druhé a třetí se neuplatní u 
školy, které v jeho uplatnění 
brání plnění povinnosti 
přednostního přijetí žáka podle § 
36 odst. 7 školského zákona 
nebo dojde-li ke změně stupně 
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podpůrného opatření u žáka 
zařazeného ve třídě v průběhu 
školního roku.“.  

 
K části páté (změna vyhlášky č. 72/2005 Sb.) 
8. K čl. V (organizační a personální propojení školských poradenských 
zařízení a škol) 
Návrh novely vyhlášky č. 72/2005 Sb. neřeší organizační a personální propojení 
školských poradenských zařízení a škol. Jedná se o přitom jedno z klíčových 
opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva D. H. a ostatní 
proti České republice z roku 2007, které veřejný ochránce práv předkladateli 
připomíná od roku 2012. 
Domnívám se, že je na čase, aby předkladatel tuto otázku jednou pro vždy 
vyřešil. Není možné, aby školské poradenské zařízení vydalo doporučení podle § 
20 či § 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb. (změna školy a vzdělávacího programu) a 
následně škola, jejíž je toto školské poradenské zařízení integrální součástí, 
vydané doporučení realizovala (střet zájmů). 
Navrhuji předkladateli, aby do vyhlášky zakotvil zcela nové ustanovení, podle 
něhož by doporučení podle § 20 a § 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb. nemohla vydávat 
školská poradenská zařízení zřízená při (nejen speciálních) školách. Na místě je i 
úvaha o odložení účinnosti tohoto ustanovení (2 roky) proto, aby měli zřizovatelé 
(nejčastěji kraje) dost času k institucionálnímu oddělení školských poradenských 
zařízení od škol. 
 

Vysvětleno.  
Dle názoru MŠMT neexistuje 
zákonné zmocnění k zákazu 
použití doporučení pro školská 
zařízení. Obdobný zákaz by mohl 
být formulován nanejvýš (a to je 
rovněž sporné) na úrovni zákona.  
 
VOP nepovažuje stávající právní 
úpravu ani nadále za vhodnou. 
Prozatím bude průběžně sledovat 
a vyhodnocovat aplikaci právní 
úpravy s tím, že v případě 
nesrovnalostí bude iniciovat kroky 
k tomu, aby byl problém řešen 
v rámci příští novely školského 
zákona. 

 
9. K čl. V (posuzování intelektových schopností poradenským zařízením) 
Z návrhu vyhlášky (včetně přílohy č. 1 a 2) a ze sdělení předkladatele ze dne 18. 
března 2016 (č. j.: MŠMT-10510/2016-1) plyne, že poradenská zařízení budou i 
nadále posuzovat intelekt žáka, aby „odborníci dokázali poskytnout škole 
doporučení, jak má se žákem postupovat a ovlivnit tak pozitivně průběh 
vzdělávání“. Respektovat lékařské závěry budou v případě, že je dítě již v péči 
odborníka a předalo poradenskému zařízení potřebné podklady. 
Ve stanovisku ze dne 6. ledna 2015 (sp. zn.: 5/2011/SZD)  jsem konstatovala, že 
školská poradenská zařízení nemohou de lege lata posuzovat zdravotní stav 
žáka, neboť nejsou poskytovateli zdravotních služeb. Na tomto právním závěru 
trvám. Předkladatel ho navíc nevyvrátil v diskusi, která provázela přijímání novely 
zákona č. 82/2015 Sb. 

Upraveno jinak a vysvětleno.  
V ustanovení § 2b odst. 3 je nově 
formulováno: 
„Je-li pro poskytování 
poradenských služeb nutné 
lékařské posouzení zdravotního 
stavu žáka nebo posouzení jiným 
odborníkem, pak se k závěrům 
tohoto posouzení vždy přihlíží.“.   
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Pokud nedojde ke změně zákona o zdravotních službách, školská poradenská 
zařízení si nebudou moci činit vlastní úsudek o míře zdravotního postižení žáka 
(mentální retardace, smyslové postižení) apod. Jejich činnost by se pohybovala 
zcela mimo platný právní rámec. Nedojde-li k této zásadní změně (což je s 
ohledem na výhled legislativních prací nepravděpodobné), budou poradenská 
zařízení od 1. září 2016 vždy odkázána na posouzení zdravotního stavu 
odborníkem. Pokud dítě nebude v péči žádného odborného lékaře a zároveň 
bude lékařská diagnóza ke stanovení podpůrných opatření nezbytná, bude 
poradenské zařízení muset dítě (resp. jeho zákonného zástupce) vyzvat k 
návštěvě lékaře; v žádném případě není možné, aby poradenské zařízení samo 
určovalo intelektové schopnosti dítěte a posuzovalo, zda se pohybuje v pásmu 
mentální retardace či nikoliv. 
Má zásadní připomínka otevírá hlubší problém v diskusi o podobě inkluzivního 
vzdělávání u nás. Předkladatel vyvíjí v posledních letech značné úsilí pro rozvoj a 
neustálé zlepšování tzv. „diagnostických nástrojů“. Dovoluji si připomenout, že 
základním kamenem nové právní úpravy je odklon od „nálepkování“ 
(diagnostikování dětí) k nastavení systému podpory. Předkladatel chce v systému 
čilé diagnostiky pokračovat i nadále, aniž s resortem zdravotnictví a odborníky z 
řad psychologů a psychiatrů vedl diskusi, zda je potřebná a v jaké podobě. 
Připomínku tedy uzavírám konstatováním, že si předkladatel musí zodpovědět 
dvě základní otázky: 1. Potřebujeme skutečně diagnostikovat děti za účelem 
zajištění jejich speciálních vzdělávacích potřeb v míře, jako jsme činili doposud či 
plánujeme do budoucna? 2. Spočívá-li diagnostika v posuzování zdravotního 
stavu (tam spadá i měření intelektu), mají tuto činnost zajišťovat školská 
poradenská zařízení? Jsou-li odpovědi na obě otázky kladné (odpověď ale musí 
vyplynout z širšího konsensu mezi dotčenými odbornými kruhy), musí dojít ke 
změně zákona o zdravotních službách. V opačném případě bude novelizovaná 
vyhláška č. 72/2005 Sb. v rozporu se zákonem o zdravotních službách. 
 

Jihočeský kraj  
1. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, k bodu 6 (§ 5a) 
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 základní školy. 
Dle našeho názoru lze toto uplatnit pouze u škol při zdravotnických zařízeních 

Akceptováno.  
Není vyloučeno, že škola při 
zdravotnickém zařízení bude 
v režimu škol zřízených podle § 16 
odst. 9 školského zákona, protože 
je zřízena pro vzdělávání žáků 
s některým specifickým typem 
hendikepu. Rovněž se tedy na ni 
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běžného typu (nemocnice), kde zřejmě bude muset dojít ke změně zřizovatele z 
kraje na obec, neboť doposud byly tyto školy součástí speciálních škol, ale nikoliv 
např. při psychiatrických nemocnicích (Základní škola při Dětské nemocnici 
Opařany). V tomto případě se jedná prakticky o všechny žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami – závažné poruchy chování a je nutný snížený počet 
žáků na třídu v rozsahu 6 – 10 žáků, což výše uvedená vyhláška neumožňuje. 
Nelze dle našeho názoru ani využít limity vyhlášky č. 27/2016 Sb., (max. 5 žáků 
se SVP, limitace asistentů pedagoga).  
Navrhujeme toto specifické zařízení, které má republikovou působnost, podřadit 
režimu § 16, odst. 9 školského zákona. 

vztahují speciální ustanovení 
stanovená pro tyto školy ve 
vyhlášce č. 27/2016 Sb.  
 
U ostatních škol při zdravotnických 
zařízeních byly upraveny počty 
žáků tak, že jsou v zásadě shodné 
se školou zřízenou podle § 16 odst. 
9 školského zákona.  

 
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, § 3, odst. 6) Příplatky se 
stanoví na 
a) 1 dítě, 1 žáka, 1 studenta ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině 
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, pokud nejde o základní školu 
speciální, 
b) 1 dítě, 1 žáka, 1 studenta uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona 
vzdělávajícího se v běžné škole, pokud není pro dítě, žáka nebo studenta 
stanoven příplatek podle písmene j), 
c) 1 žáka uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona v oboru vzdělání praktická 
škola, 
d) 1 dítě, 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve 
škole při tomto zdravotnickém zařízení; v tomto případě se neuplatní 
příplatek podle písmene a),… 
Jak tedy zajistit financování Základní školy při Dětské nemocnici Opařany, kde 
se jedná prakticky o všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – 
závažné poruchy chování? 
 

Neakceptováno a vysvětleno.  
 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních, k bodu 11 (§ 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, metodická podpora 
poradenských pracovníků školy i asistentů pedagoga, kteří se na péči o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami podílejí. Účelem poradenských služeb je také 
zkvalitnění součinnosti školy a školských poradenských zařízení při zajišťování 

Vysvětleno. 
Vychází z ustanovení školského 
zákona. K dalším návrhům není 
v zákoně zmocnění. 
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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. 
Doporučujeme řešit nárůst služeb PPP a SPC rozvojovým programem MŠMT 
pouze pro rok 2016, ale pro rok 2017 se již pokusit stanovit personální standard 
ŠPZ, neboť po reformě financování od 1. 1. 2018 (přepodklad) by financování 
mělo být zajištěno v rámci krajského úřadu společně s dalšími školskými 
zařízeními. 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., k bodu 12 (§ 2a odst. 2) 
Při poskytování poradenských služeb školská poradenská zařízení poskytují 
neprodleně závěry vyšetření, které jsou podkladem pro doporučení ke vzdělávání 
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, dalšímu školskému zařízení, které 
se na péči o žáka podílí.  
Doporučujeme do ustanovení o poskytnutí závěrů vyšetření dalšímu školskému 
zařízení doplnit „se souhlasem žáka nebo zákonného zástupce“. 

Akceptováno.  

K ODŮVODNĚNÍ (III.), A. OBECNÁ ČÁST,  
V. Předpokládaný hospodářský a finanční 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. 
Dle našeho názoru nelze finanční dopady považovat za rozpočtově neutrální. 
Zmiňovaná úprava školského zákona č. 82/2015 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., 
byla ošetřena prozatím pro rok 2016 úpravou rozpočtu krajských úřadů na 
společné (inkluzivní) vzdělávání. Změnou především vyhlášek č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, se výrazněji 
snižují počty dětí a žáků ve třídách a skupinách s dětmi a žáky s podpůrnými 
opatřeními. Na základě tohoto snížení při financování normativním způsobem 
(což bude minimálně platit do 31. 12. 2017) obdrží krajské úřady a potažmo školy 
méně finančních prostředků na dítě a žáka. Z toho důvodu je nutné počítat nejen 
s navýšením rozpočtu z titulu vyhlášky č. 27/2016 Sb., ale i z titulu minimálně 
dalších dvou výše uvedených vyhlášek. 

Vysvětleno. 
Uvedený problém (možné dělení 
tříd) se může týkat pouze velmi 
naplněných škol, takových je však 
naprosté minimum. Z přibližně 40 
000 tříd je velmi naplněno (nad 30 
žáků) pouze 3,5 % tříd. Je třeba 
upozornit, že škola o finanční 
prostředky nepřijde, neboť podle 
vyhlášky č. 492/2005 Sb., o 
krajských normativech, ve znění 
pozdějších předpisů, se finanční 
prostředky poskytují podle počtu 
žáků ve škole. Pouhým přesunem 
žáků mezi třídami se počet žáků 
školy nesnižuje. Zcela ojedinělé 
případy, kdy by muselo dojít k 
rozdělení třídy na dvě třídy, v 
důsledku čehož by hrozil 
nedostatek finančních prostředků, 
lze bezpochyby považovat za 
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objektivní příčinu zvýšení 
rozpočtových zdrojů pro dotčenou 
školu. V takovém případě je 
řešením postup školy dle čl. V 
směrnice MŠMT čj. 28 768/2005-
45 ze dne 12. prosince 2005, ve 
znění pozdějších předpisů, tzn. 
uplatnění nároku na zvýšení 
rozpočtu školy u krajského úřadu z 
povinně vytvořené rezervy (tzv. 
dohodovací řízení), na základě 
kterého bude odpovídajícím 
způsobem upraven rozpis přímých 
výdajů. Kraje disponují 
dostatečnou finanční rezervou pro 
pokrytí takovýchto mimořádných 
případů. 

Jihomoravský 
kraj 

 
1. Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
vyhlášky č. 43/2006 Sb. a vyhlášky č. 214/2012 Sb. realizovaná doplněním 
nového § 1b nově upravuje mateřské školy při zdravotnickém zařízení. Navržené 
doplnění vyhlášky nepředstavuje funkční právní úpravu těchto škol. Navrhovaná 
právní úprava nahlíží na tyto školy jako na běžné mateřské školy a nijak 
nezohledňuje jejich specifické postavení a činnost. Navrhovaná právní úprava 
používá k vymezení zde vzdělávaných dětí v právních předpisech nezakotvených 
pojmů „děti se zdravotním oslabením nebo děti dlouhodobě nemocné“. Není tedy 
zřejmé, jakou skupinu dětí mají tyto školy vzdělávat. Z opačného pohledu, podle 
našeho názoru, není možné vyhláškou omezit právo dalších dětí být vzděláván v 
takové „běžné“ mateřské škole, čímž je principiálně ohrožen smysl takových 
mateřských škol. Dalším zásadním problémem je nerespektování zákonné úpravy 
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a bez jakéhokoli zákonného zmocnění 
konstruování jiného způsobu tzv. „zařazování“ dětí mateřské školy při 
zdravotnickém zařízení. Dále navrhovaná právní úprava vystavuje tyto školy 
nedostatečnému financování ze státního rozpočtu a klade jiné požadavky na 
odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků zde zaměstnaných. Všechny tyto 
faktory zásadně ohrožují vlastní budoucí existenci takových mateřských škol. Z 
těchto důvodů navrhujeme zásadně dopracovat předloženou právní úpravu 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno. 
Pojem „zdravotní oslabení“ užívá 
bez bližší specifikace již stávající 
právní úprava, aniž by tento pojem 
činil interpretační potíže. 
Doplněna ustanovení týkající se 
počtů žáků.  
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týkající se mateřských škol při zdravotnických zařízeních. 
 
 
2. Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
vyhlášky č. 43/2006 Sb. a vyhlášky č. 214/2012 Sb., podle našeho názoru 
vyžaduje také změnu textu poslední věty § 2 odst. 6, kdy do výčtu odstavců pro 
účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě je třeba k odkazu na 
odst. 2 a 3 doplnit i odkaz na odst. 4. V návrhu totiž není zohledněno snižování 
počtu dětí ve třídě v případě, že jsou do třídy zařazovány děti mladší tří let. 
 

Akceptováno. 

 
3. Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. 
a vyhlášky č. 256/2012 Sb., přináší v § 3a úpravu organizace a průběhu zápisu k 
povinné školní docházce. Domníváme se, že navrhovaná organizace a průběhu 
zápisu přesahuje svým rozsahem zákonné zmocnění (§ 56 školského zákona), 
protože fakticky nastavuje ve školském zákoně neuvedená omezení pro správní 
rozhodování ředitelů základních škol. Tudíž tedy zásadně mění kompetence 
správního orgánu – ředitele školy (jde tedy významně nad rámec stávající právní 
úpravy). Zde odkazujeme na obdobnou právní situaci z pohledu správního řádu 
při přijímání žáků k předškolnímu vzdělávání, kdy ustálená judikatura přinesla 
naplnění rozhodovací činnosti ředitelů škol např. povinnost a současně oprávnění 
nastavit kritéria přijímání, apod. Pokud má být navrhovaná úprava zakotvena do 
právní pořádku ČR, je nezbytné, podle našeho názoru, ji zakotvit do školského 
zákona. 
 

Vysvětleno.  

 
4. Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. 
a vyhlášky č. 256/2012 Sb. v § 5a přináší právní zakotvení základní škol při 
zdravotnických zařízeních. K této úpravě je třeba uvést obdobné námitky, které 
byly uvedeny výše k zakotvení mateřských škol při zdravotnických zařízeních do 
vyhlášky o předškolním vzdělávání. Zásadním problémem navíc oproti úpravě 
mateřských škol je odborná kvalifikace pedagogických pracovníků, která je pro 
běžnou základní školu nastavena zcela odlišně než pro speciální základní školu. I 
tyto školy jsou navrhovanou úpravou zásadně ohroženy ve své existenci. Proto i 
zde navrhujeme zásadně dopracovat předloženou právní úpravu týkající se 

Upraveno a vysvětleno.  
 
Počty budou upraveny shodně  se 
stávajícími právními předpisy 
(škola minimálně 10 žáků, třída 6 
až 14 žáků). 
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základních škol při zdravotnických zařízeních. 
 
 
5. Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 
a vyhlášky č. 103/2014 Sb. v § 2a stanovuje pravidla pro poskytování 
poradenských služeb. Z dotčeného ustanovení navrhujeme vypustit návrh textu 
odst. 1 písm. a) a písm. b), a to bez náhrady. Důvodem pro vypuštění textu je 
neinvazivní způsob poskytování poradenských služeb, tudíž není možné 
zasáhnout do osobní integrity osob, a neexistence dostatečně určitě zakotvených 
etických zásad poradenských služeb (nekonkrétní posuzování zásad by mohlo 
znamenat zásadní komplikace postupu poradenských zařízení).  
 

Vysvětleno. 
 

 
6. Ve změně vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 
a vyhlášky č. 103/2014 Sb. navrhujeme § 2a odst. 2 vypustit, protože podle 
našeho názoru přesahuje oprávnění školských poradenských zařízení podle 
školského zákona a ostatních obecně závazných právních předpisů předávat 
osobní údaje dalším institucím. Navrhovaný text navíc požaduje poskytování 
závěrů vyšetření, které nejsou obecně závaznou normou nijak vymezeny, a proto 
je navrhovaná úprava neurčitá. 
 

Upraveno jinak a vysvětleno. 
Je třeba zajistit předávání 
informací o žákovi v případě 
kombinovaných vad a při tvorbě 
doporučení. 

 
7. Ve změně vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 
a vyhlášky č. 103/2014 Sb. v § 2a odst. 3 navrhujeme vypustit text písm. c) a d), a 
to bez náhrady, nebo vymezit tato oprávnění pouze ve prospěch zletilého žáka 
nebo studenta. Přijetí původně navrhované znění by v případech, kdy zákonný 
zástupce postupuje v rozporu se zájmy dítěte či žáka, znamenalo znemožnění 
zákonem i mezinárodní smlouvou garantované poskytnutí podpory dítěti a žákovi. 
 

Akceptováno.  

 
8. Ve změně vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 
a vyhlášky č. 103/2014 Sb. v § 3 odst. 2 navrhujeme vypustit poslední větu, a to 
bez náhrady. Požadavek na metodické vedení pracovníků školského 

Vysvětleno. 
 Pracovníci těchto zařízení musí 
být metodicky vedeni a za jejich 
vedení odpovídá ředitel ŠPZ. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FDC7L3)



Stránka 62 (celkem 133) 

poradenského zařízení jde totiž nad rámec zákonné odborné kvalifikace ředitele i 
nad rámec obecných principů řízení právnických osob. 
 
9. Ve změně vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 
a vyhlášky č. 103/2014 Sb. v § 3 navrhujeme vypustit odst. 4, a to bez náhrady. 
Všechna školská poradenská zařízení totiž nejsou prvosledově určena k naplnění 
vzdělávacích potřeb. 
 

Neakceptováno – překlasifikováno 
na doporučující připomínka. 
 Vyhláška nehovoří o všech 
školských zařízeních. Ustanovení 
neobsahuje předmět připomínky. 

10. Ve změně vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 
a vyhlášky č. 103/2014 Sb. do § 5 odst. 1 na konec věty navrhujeme doplnit text „ 
zejména s vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování a 
mimořádným nadáním.“ Doplnění zpřesní navrhovanou právní úpravu v části 
vymezení kompetencí školských poradenských zařízení. 
 

Neakceptováno – překlasifikováno 
na doporučující připomínku. 
není třeba zužovat předmět 
činnosti, který je navíc zpřesněn 
v Příloze č. 1. 

 
11. Ve změně vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 
a vyhlášky č. 103/2014 Sb. v § 6 odst. 4 písm. c) navrhujeme stávající text 
zpřesnit tak, že bude navázán výhradně a výslovně na § 42 školského zákona. 
Jiná situace nemůže být navrženou právní úpravou regulována. 
 

Vysvětleno.  
 

 
12. Ve změně vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 
a vyhlášky č. 103/2014 Sb. v § 6 odst. 4 písm. e) navrhujeme doplnit text, který 
vymezí, co je míněno souslovím „vzdělávacího programu přizpůsobeného 
vzdělávacím potřebám“. V opačném případě bude třeba celou odpovídající část 
věty vypustit pro bezobsažnost. 

Akceptováno jinak. 

Karlovarský kraj § 1 odst. 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
V ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, se uvádí, že zpráva a 
doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních 

Vysvětleno.  
Vyhláška 27/2016 Sb. představuje 
lex specialis, tzn. při posuzování 
speciálních vzdělávacích potřeb 
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vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o 
poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se 
prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke 
stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.   
 
V ustanovení § 1 odst. 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb. je uvedeno, že  
poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.  
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že poradenská služba se může začít poskytovat 
nejpozději do 3 měsíců od přijetí žádosti. Pokud by tomu tak bylo, pak již není 
časový prostor 30 dnů k tomu, aby mohla být vydána zpráva a doporučení, neboť 
tyto mají být vydány rovněž nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti.  
 

dětí, žáků a studentů a v případě 
doporučování podpůrných opatření 
se uplatní lhůty dle speciální právní 
úpravy a nikoliv dle vyhlášky č. 
72/2005 Sb., ve znění po novele.  

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
Do přílohy č. 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb. vložit mezi psychologa, speciálního 
pedagoga a sociálního pracovníka ve školských poradenských zařízeních a 
metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně funkci Metodik – 
specialista ve školském poradenském zařízení, který koordinuje činnosti v rámci 
školských poradenských zařízení i škol. Ve školských poradenských zařízeních 
tito pracovníci již dva roky pracují v rámci rozvojového programu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a bylo přislíbeno jejich zařazení do školského 
poradenského zařízení. 
 

Vysvětleno  
V současnosti se jedná o rozvojový 
program, na základě kterého 
působí v ŠPZ a ne všechny kraje 
mají tohoto specialistu. 

§ 5a vyhlášky č. 48//2005 Sb. 
Uvedené ustanovení a ani žádné jiné ustanovení této vyhlášky nestanoví počty 
žáků v základní škole při zdravotnickém zařízení. 
 

Akceptováno a upraveno.  

Zlínský kraj  
 
Část pátá, změna vyhlášky č. 72/2005 Sb., bod č. 32 - Příloha č. 1 k vyhlášce 
č. 72/2005 Sb., Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro 
vzdělávací opatření, dokumentace apod., odrážka 6)  -  navrhujeme 
následující znění: 

„V případě, že školské poradenské zařízení má podezření na příčinu potíží 

Upraveno jinak. 
„Pokud školské poradenské 
zařízení zjistí podezření na 
klinickou diagnózu žáka, doporučí 
mu vyšetření zdravotního stavu 
poskytovatelem zdravotních služeb 
v příslušném oboru." 
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vyžadující lékařské vyšetření, které dosud u dítěte nebylo provedeno, uvede 
toto zjištění do závěrečné zprávy a doporučí zákonným zástupcům dítěte 
realizovat toto vyšetření prostřednictvím registrujícího praktického lékaře pro 
děti a dorost.“ 

Zdůvodnění:  

Školské poradenské zařízení nemůže zjišťovat či stanovovat klinickou 
diagnózu, nemůže diagnostikovat. Diagnózu stanovuje lékař. Stejně tak nemá 
školské zařízení kompetenci odesílat k lékařskému vyšetření. Z tohoto 
důvodu navrhujeme, aby daný bod obsahoval výše uvedené znění. 

Část pátá, změna vyhlášky č. 72/2005 Sb., bod č. 33 - Příloha č. 2, oddíl II. 
Standardní činnosti speciální, bod 4) Centrum poskytující služby žákům s 
tělesným postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským 
zařízením vzdělávajícím tyto žáky, odrážka b) vývojový screening – 
navrhujeme odrážku b) vypustit. 

Zdůvodnění:  

Školské zařízení nemá oprávnění hodnotit vývojový screening, pouze školní 
dovednosti. Pokud by byl ve vyhlášce uvedený screening, musela by 
vyhláška obsahovat i eventuální test, na jehož podkladě se screening dělá. 
Samotný termín screening neodpovídá vykonávané činnosti. S ohledem na 
tuto skutečnost navrhujeme daný bod vypustit. 

 

Upraveno jinak.  
Přeformulováno na „Posouzení 
předpokladů pro rozvoj školních 
dovedností žáka z hlediska jeho 
psychomotorického vývoje.“. 

Část osmá - změna vyhlášky č. 492/2005 Sb., bod 3 -  § 3 odst. 6 - 
navrhujeme vložit pod písmeno j) text v tomto znění: 

„j) 1 stravovaného v dietním režimu,“ 

 Dále navrhujeme dosavadní text písmene j) označit jako písmeno k). 

Neakceptováno a vysvětleno.  
Vyhláška o školním stravování 
umožňuje poskytovat tzv. dietní 
stravování, ale nikde není 
definováno, o kolik je příprava 
dietní stravy náročnější než stravy 
běžné, aby bylo možno stanovit 
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Zdůvodnění: 

Stravovat strávníky v dietním režimu umožňuje vyhláška č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Přestože jsou jejich počty 
vykazovány ve výkonovém výkaze Z 17-01 o činnosti zařízení školního 
stravování podle stavu k 31. 10., není tato položka zafinancována z 
prostředků na přímé vzdělávací výdaje. Z tohoto důvodu navrhujeme doplnit 
text týkající se příplatku na stravovaného v dietním režimu. 

 

objektivní příplatek. 

Připomínka: 
 
Část pátá - změna vyhlášky č. 72/2005 Sb., bod 8 -  § 2 písm. e) – 
navrhujeme text „uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona“  nahradit 
textem „se speciálními vzdělávacími potřebami“  takto: 
„V § 2 písm. e) se slova „se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním 
a sociálním znevýhodněním“ nahrazují slovy „se speciálními vzdělávacími 
potřebami“. 

Zdůvodnění: 

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…“ by se možnost péče školského poradenského zařízení 
nevztahovala na děti a žáky se zdravotním znevýhodněním.  S ohledem na tuto 
skutečnost navrhujeme znění, které by i tuto skupinu zahrnovalo. 

Neakceptováno. 

Hlavní město 
Praha 

 
K bodu 12 (§ 2a odst. 3 písm. d) a e)): 

- Podle našeho názoru je navrhované znění § 2a odst. 3 písm. d) v rozporu 

s § 16a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. 

Akceptováno částečně a 
upraveno jinak  
 
Neakceptována spádovost ŠPZ, u 
níž je otázkou, jak by ji bylo možné 
formulovat na základě stávajícího 
zákonného zmocnění.  
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 (nabude účinnosti dne 1. 9. 2016), ve kterém se uvádí, že orgán veřejné 

moci může svým rozhodnutím uložit zákonnému zástupci dítěte povinnost 

využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení. 

- Požadujeme upravit znění § 2a odst. 3 písm. e) takto:  „volbu školského 

poradenského zařízení v kraji, ve kterém dítě, žák, student navštěvuje 

školu nebo školské zařízení.“.   

Z hlediska kapacit školských poradenských zařízení i z hlediska 

ekonomického (cestovní i časové nároky na výjezdy do škol a školských 

zařízení), považujeme  

za nezbytné určit spádovost školských poradenských zařízení.  

 

 
Kraj Vysočina   

 
1. Obecná připomínka k důvodové zprávě a RIA: 

Důvodovou zprávu a Závěrečnou zprávu o dopadech hodnocení regulace 
hodnotíme jako naprosto nedostačující. Připomínky vznášíme především 
vůči kvalitě zpracování těchto dokumentů a jejich nízké vypovídající 
hodnotě.  
V důvodové zprávě je uvedeno, že potřeba novelizace vyhlášek vzešla v 
souvislosti se zákonem č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., avšak vlastní 
zdůvodnění navrhované právní úpravy je pouze v obecné rovině - MŠMT 
rezignovalo na možnost vysvětlit a relevantně zdůvodnit konkrétní návrh na 
novelizaci vyhlášek, který předkládá. Nedostatečnou úroveň zpracování 
dokumentů ilustruje mj. i skutečnost, že RIA obsahuje zcela nesouvisející text s 
navrhovanou úpravou – viz § 23a Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického 
pracovníka, který je (z nám  neznámých důvodů) vložen do bodu 5. Implementace 
doporučení varianty a vynucování.  
Rovněž nesouhlasíme s tvrzením, že navrhovaná právní úprava je 
rozpočtově neutrální, protože veškeré finanční dopady byly zohledněny v 
rámci projednávání zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

Akceptováno částečně. 
RIA byla upravena na základě 
připomínek ministra pro lidská 
práva, rovné příležitosti a 
legislativu.  
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Ve zprávě RIA by měl být hodnocen dopad i na rozpočty územních 
samosprávných celků, jež jsou zřizovateli škol a školských zařízení, který 
postrádáme (např. v souvislosti s dělením tříd nebo kompenzačními pomůckami).  
Navrhujeme důvodovou zprávu a zprávu RIA zásadně přepracovat a doplnit.   
 
 

 
 

 
2. Obecná připomínka k RIA: 

V RIA je mj. uvedeno: „Dále vyhláška specifikuje, že školská poradenská zařízení 
v působnosti krajů získávají novou kompetenci centrální výdejny pro speciální 
učební a kompenzační pomůcky. Kraj stanovuje 1 zařízení v kraji (PPP nebo 
SPC), které bude spravovat a vydávat speciální učební a kompenzační pomůcky. 
Počítá se s personálním  posílením takto určených školských poradenských 
zařízení o 0,5 úvazku na kraj. 
Administrativní náročnost 
Administrativní náročnost školských poradenských služeb odpovídá změnám, 
které vyplývají z novely školského zákona a zejména pak z ustanovení §16 a §16 
a). 
Finanční náročnost   
Vzhledem k navýšení rozsahu činností, které jsou požadovány po školských 
poradenských zařízeních v kontextu jednak naplňování zajištění podpůrných 
opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jednak 
zkvalitnění péče, která vychází z nastavených standardních činností, je navýšen 
počet pracovníků v ŠPZ již v období duben-prosinec 2016 o 10%.  V tomto 
navýšení je i nárok na 0,5 úvazku na kraj pro pracovníka výdejny pomůcek.“  
Upozorňujeme, že text RIA neodpovídá navrhovanému znění vyhlášky, 
neboť právní úprava „krajské výdejny“ kompenzačních pomůcek ve 
vyhlášce č. 72/2005 Sb. zcela absentuje a nelze ji ani z ustanovení vyhlášky 
nepřímo dovodit.  
Ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. je pouze jediná zmínka o kompenzačních 
pomůckách, a to konkrétně v příloze č. 2 vyhlášky, která upravuje standardní 
činnosti center (viz část I. Standardní činnosti společné, bod 12: Zapůjčování 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků a nácvik jejich 
používání žáky a zákonnými zástupci žáků). Podle přílohy č. 2 vyhlášky je tedy, v 
rozporu s RIA, počítáno se zapůjčováním kompenzačních pomůcek pouze centry 
(nikoliv poradnami), a to všemi (nikoliv jedním určeným v rámci kraje), neboť 
zapůjčování těchto pomůcek je označeno jako standardní činnost společná všem 

Akceptováno jinak.  
MŠMT počítá však s vytvořením 
virtuální výdejny, jež bude 
znamenat minimální náklady. Dále 
se počítá s polovičním úvazkem 
z rozvojového programu na 
personální posílení pro každý kraj. 
V tomto duchu bylo upraveno 
odůvodnění.  
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centrům.  
Současně namítáme, že k úpravě zmiňované v RIA postrádáme zákonné 
zmocnění. 
Školský zákon obecně stanoví, že kompenzační pomůcky poskytuje škola/školské 
zařízení; žádné nové kompetence na úrovni krajů v tomto směru neupravuje. 
Otázka pořizování kompenzačních pomůcek je naprosto nedostatečně v právních 
předpisech řešena.  
Zcela postrádáme vyčíslení případných finančních dopadů, neboť RIA 
nezmiňuje další náklady, které by krajům jako zřizovatelům školských 
poradenských zařízení dále vznikly, ani způsob jejich úhrady ze strany 
MŠMT (např. náklady na zajištění skladovacích prostor a jejich vybavení, 
odpisy v případě kompenzačních pomůcek investičního charakteru, náklady 
na opravy a udržování kompenzačních pomůcek, náklady spojené s 
evidencí a distribucí kompenzačních pomůcek atd.)  
 
 

3. Obecná připomínka ke snižování počtu dětí nebo žáků ve třídě (popř. 
ve skupině při dělení třídy ZŠ) z důvodu zařazení dětí nebo žáků s 
přiznanými podpůrnými opatřeními: 

Konstatujeme, že v předložených materiálech nejsou reflektovány ekonomické 
dopady snižování počtu dětí a žáků ve třídách z důvodu zařazení dětí a žáků 
s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého, resp. třetího stupně 
a v případě mateřských škol i dětí mladších tří let. Navrhovaná úprava přinese 
zvýšené finanční nároky v případech, kdy bude nutné z důvodu takto 
stanoveného snížení počtu dětí a žáků ve třídě vytvořit více tříd. Bude se jednat 
nejen o mzdové prostředky, ale i provozní prostředky s dopadem do rozpočtu 
zřizovatelů (zajištění a vybavení nových tříd).  
V krajním případě se může škola dostat i do výjimky z nejnižšího počtu dětí nebo 
žáků ve třídě.  
Příklad: jedna mateřská škola v obci, 24 dětí, z toho 2 s podpůrným opatřením 
čtvrtého stupně, 1 dítě s podpůrným opatřením třetího stupně a 1 dvouleté dítě, 
tzn. 24 – 2 – 2 – 1 - 1 = snížení na 18 dětí v jedné třídě, přebývá 6 dětí. V případě, 
že budou přijaty všechny děti, musí být otevřeny 2 třídy. Škola má průměr 12 dětí 
na třídu a nesplňuje tedy podmínku nejnižšího průměrného počtu dětí ve třídě, 
který je 16. 
Není zřejmé, zda předkladatel předpokládá, že finanční dopady půjdou výlučně k 
tíži zřizovatelů škol nebo pro tyto případy předkladatel zaručí finanční prostředky 

Vysvětleno.  
Dopady snižování počtu dětí nebo 
žáků ve třídách jsou řešeny v RIA.  
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ze státního rozpočtu.  
RIA bohužel na tyto otázky nedává odpověď, a proto navrhujeme zprávu RIA 
doplnit o zevrubnou analýzu dopadu na rozpočty územních samosprávných 
celků a na rozpočty samotných škol, které by si implementace navrhované 
právní úpravy vyžádala. 
 
 

4. Obecná připomínka ke školám při zdravotnických zařízeních: 
Navrhovaná úprava převzala stávající úpravu obsaženou v § 4 vyhlášky č. 
73/2005 Sb.. Převzatá úprava však není kompletní, neboť zcela opomíjí úpravu 
počtu dětí a žáků tohoto typu škol. Přijetí právní úpravy v navrhovaném znění by 
mělo za důsledek, že i na školy při zdravotnických zařízeních by dopadala obecná 
úprava počtu dětí a žáků ve školách a třídách.  
Předpokládáme, že uvedený nedostatek nebyl záměrem MŠMT, ale že se 
jedná o legislativně technický lapsus, který navrhujeme napravit.  
Není ani zřejmé, jakým způsobem bude např. do tříd při psychiatrických 
nemocnicích zařazován asistent pedagoga.  
Žáci v těchto třídách mají svoji kmenovou třídu jinde, tedy škola při zdravotnických 
zařízeních nebude dostávat doporučení k podpůrným opatřením na jednotlivé 
žáky. Právní úprava neřeší, jak budou tyto školy postupovat v rámci podpůrných 
opatření a zda budou mít nárok na nějaké finanční prostředky v rámci podpůrných 
opatření.  

Akceptováno.  
Počty žáků ve školách u 
zdravotnických zařízení byly 
upraveny. 

 
5. Obecná připomínka k vymezení kategorie žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami: 
Navrhujeme pro účely této vyhlášky stanovit jasnou terminologii a důsledně 
ji v textu jednotlivých ustanovení a přílohách vyhlášky dodržovat.  
Školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb. rozlišuje 2 odlišné kategorie žáků – žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané (přičemž obě tyto rozdílné 
skupiny žáků mají nárok na poskytování  podpůrných opatření). Navrhované 
znění používá převážně pojem „speciálně vzdělávací potřeba“ a dle našeho 
názoru nedostatečně akcentuje žáky nadané. V některých místech nadané žáky 
vyhláška výslovně zmiňuje, ale jinde naopak hovoří pouze o žácích se speciálními 
vzdělávacími potřebami, byť by se činnost školských poradenských zařízení měla 
logicky týkat i nadaných žáků. Pokud je pro účely poskytování poradenských 
služeb žák nadaný či mimořádně nadaný označován rovněž jako „žák se 
speciálními vzdělávacími potřebami“, mělo by to být ve vyhlášce jednoznačně 

Akceptováno. 
 
Do vyhlášky tam, kde je to potřeba, 
byla doplněna specifická 
ustanovení týkající se zejména 
žáků mimořádně nadaných, resp. 
nadaných.  
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vymezeno (např. formou legislativní zkratky pro obě kategorie žáků - s 
handicapem i s nadáním). Takové řešení však nepovažujeme za žádoucí a 
nebylo by koherentní se školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. 
Požadujeme tedy znění vyhlášky upřesnit a v jednotlivých ustanoveních a 
přílohách precizněji vymezit, na kterou kategorii žáků se poradenské služby 
vztahují (zda pouze na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pouze 
na žáky nadané nebo na obě tyto kategorie).  
 

6. Připomínka k Čl. II bodu 2: 
V tomto bodě se odkazujeme na obecnou připomínku týkající se škol při 
zdravotnických zařízeních.  
V § 10 vyhlášky č. 73/2005 Sb. je upraveno, že třída ve škole při zdravotnickém 
zařízení má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním 
vzdělávacím potřebám žáků; v případě třídy pro děti s těžkým zdravotním 
postižením je to 4 až 6 žáků. Počet žáků školy při zdravotnickém zařízení je 
nejméně 10.  
Tato speciální úprava nebyla převzata do vyhlášky č. 14/2005 Sb., tedy počty dětí 
ve třídě a v mateřské škole při zdravotnickém zařízení nejsou speciálně 
stanoveny a na tento typ školy se vztahuje obecná úprava, jako na kteroukoliv 
běžnou mateřskou školu.  
S navrženou úpravou nesouhlasíme, neboť nezohledňuje specifika škol při 
zdravotnických zařízeních. Počty dětí navrhujeme do § 1b doplnit. 
 

Akceptováno. 
Počty dětí byly doplněny. 

 
7. Připomínka k Čl. II bodu 3: 

Formulace v § 2 odst. 3 je zmatečná a nesrozumitelná.  
Naprosto není jasné, co tímto ustanovením chtěl předkladatel vyjádřit. Matoucí je 
především věta za středníkem: „nejvyšší počet dětí ve třídě dosažený tímto 
snížením je nejméně 19“. Je tím myšleno, že pod 19 dětí nelze počet snížit a 
nebo je nejvyšší počet dětí proměnlivý – od 19 do 23? Nejnižší počet dětí poté 
není (oproti stávající úpravě) stanoven. Není zřejmé, zda průměrná naplněnost 
tříd dle § 2 odst. 1 musí být v případě tohoto snížení zachována či nikoliv.  
V případě mateřských škol dále postrádáme ustanovení analogické § 4 odst. 
9 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
Upozorňujeme, že v praxi je problematické snižování počtu dětí ve třídě z důvodu 
inkluze, neboť díky tomu není naplněna kapacita školy -  ředitel nemůže 
nepřijmout děti, ale zároveň je nemá kam umístit. Bylo by žádoucí toto ustanovení 

Akceptováno.  
 
Rovněž byla akceptována úprava § 
4 odst, 9. 
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provázat s úpravou zápisu do mateřské školy. 
Navrhujeme znění § 2 odst. 3 přeformulovat tak, aby bylo toto ustanovení 
naprosto jednoznačné, každému srozumitelné a nepůsobilo v praxi 
výkladové problémy. Dále navrhujeme doplnit ustanovení analogické § 4 
odst. 9 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
 
 
 

8. Připomínka k Čl. II bodu 3: 
Navrhujeme v § 2 odstavec 4 bez náhrady zrušit.  
Povinné snížení počtu dětí ve třídě by se mohlo negativně odrazit na ochotě 
ředitelů mateřských škol přijímat k předškolnímu vzdělávání děti mladší tří let.  
Současně navrhujeme zrušit navazující odstavec 5, neboť po zrušení 
odstavce 4 postrádá své opodstatnění.  
 

Vysvětleno.  
Počet dětí ve třídě je nutné snížit s 
ohledem na psychohygienické 
podmínky ve vzdělávání těchto dětí 
a práci pedagogů.  

 
9. Připomínka k Čl. III bodu 1: 

Trváme na požadavku, aby se děti standardně osobně účastnily zápisu, 
neúčast u zápisu by měla být možná jen ze závažných důvodů.  
Je v zájmu dítěte, aby se seznámilo se školním prostředím, do kterého od září 
nastoupí.  
Navrhujeme následující znění § 3a odst. 1:  
„(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální 
části a z rozhovoru s dítětem a případně z dalších činností. Není-li rozhovor 
s dítětem ze závažných důvodů možný, je zápis složen pouze z formální 
části.“ 
V § 3a odst. 2 navrhujeme za slova „k plnění povinné školní docházky“ 
vložit čárku a slova: „případně požádá o odklad povinné školní docházky“. 
V § 3a navrhujeme doplnit nový odstavec 8 ve znění:  
„(8) Požádat o zápis dítěte k povinné školní docházce je možné pouze na 
jedné základní škole.“ 
 
 

Vysvětleno.  
Návrh vyhlášky respektuje aktuální 
úpravu školského zákona, který 
ukládá povinnost pouze 
zákonnému zástupci zapsat dítě k 
povinné školní docházce. 
Připomínkové místo tuto 
skutečnost respektuje, když 
současně upozorňuje, že by bylo 
vhodné zahájit diskuzi nad 
případnou změnou školského 
zákona ve smyslu připomínky. 

 
10. Připomínka k Čl. III bodu 2: 

Námi vznesená námitka je obdobná jako v případě § 2 odst. 3 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb.  

Akceptováno.  
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Opětovně namítáme zmatečnou a nesrozumitelnou formulaci tohoto ustanovení, 
zejména věty za středníkem: „nejvyšší počet žáků ve třídě dosažený tímto 
snížením je nejméně 25“.  
Navrhujeme § 4 odst. 7 přeformulovat, aby byl naprosto jednoznačný 
a nepůsobil v praxi výkladové problémy.  
 
 

11. Připomínka k Čl. III bodu 6: 
Navrhovaná úprava v § 5a nepřibírá stávající úpravu týkající se stanovení 
počtu žáků ve třídě a škole při zdravotnických zařízeních v úplnosti.  
Speciální úprava počtu žáků ve třídě a ve škole při zdravotnických zařízeních 
nebyla převzata do vyhlášky č. 48/2005 Sb. Na počty žáků ve třídě a základní 
škole při zdravotnickém zařízení je díky tomu nutno aplikovat obecnou úpravu, 
jako na kteroukoliv běžnou základní školu, což nezohledňuje specifika škol při 
zdravotnických zařízeních.  
Počty žáků navrhujeme doplnit. 
 

Akceptováno. 

 
12. Připomínka k Čl. V bodu 3: 

Výhrady máme vůči stávajícímu i navrhovanému znění odstavce 4, ani jedno 
nepovažujeme za vhodné. Dle důvodové zprávy použití slova „života“ by mohlo 
vést k příliš zúžujícímu výkladu. Na druhou stranu lze namítnout, že použití slov 
„zdravého vývoje“ by mohlo vést k výkladu příliš rozšiřujícímu a v praxi by mohlo 
vést k značnému nárůstu krizové intervence. Jde o příliš obecný termín.  
Navrhujeme v § 1 odstavec 4 upravit tak, že se vypustí slova „zejména při 
ohrožení života a dalších práv žadatele,“.  
Dotčená věta by tedy zněla: „Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje 
pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí 
žádosti.“  
 

Akceptováno.  
 

 
13. Připomínka k Čl. V bodu 5: 

Navrhujeme v § 1 odst. 6 nahradit slovo „vždy“ nahradit slovem „zpravidla“.  
Není nutné ve všech případech vydávat zprávu. Může nastat i situace, kdy si to 
ani rodiče nepřejí a žádají pouze o radu.  
 

Neakceptováno.  
Pokud je provedena diagnostika, 
zpráva by měla být vydána vždy, 
odmítnout přijetí zprávy však 
zákonný zástupce může. 

 Akceptováno.  
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14. Připomínka k Čl. V bodu 5: 
Navrhujeme v § 1 odstavec 7 bez náhrady zrušit.  
Ze školského zákona vyplývá, že ředitel odpovídá za činnost školy a školského 
zařízení, viz § 164 odst. 1 písm. c). Ředitel nemůže být schopen odpovídat za 
konkrétní obsah zprávy a doporučení bez přesné a detailní znalosti každého 
konkrétního případu. Návrh není zcela v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., 
který v § 14 odst. 1 písm. l) stanoví odpovědnost pracovníka školského 
poradenského zařízení, který provedl vyšetření a zpracoval zprávu. V případě 
pochybení zpracovatele má poté ředitel možnost postupovat dle zákoníku práce.  
 
 

15. Připomínka k Čl. V bodu 6 až 11: 
Navrhujeme v § 2 na konci textu písm. c) doplnit slova „a žáky nadané“.  
Navrhujeme v § 2 na konci textu písm. k) doplnit slova „a žáků nadaných“.  
Podpůrná opatření jsou určena nejen žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nárok na ně mají rovněž žáci nadaní a mimořádně nadaní.  
V případě v § 2 písm. e), f) a g) navrhujeme právní úpravu zobecnit 
a nerozčleňovat na jednotlivé skupiny žáků.  
Navrhované vymezení se nevztahuje na všechny skupiny žáků, kteří potřebují 
úpravu podmínek pro vzdělávání. § 2 písm. e), f) a g) se netýká žáků se 
zdravotním handicapem, které nelze podřadit pod výčet uvedený v § 16 odst. 9 
školského zákona. Jedná se např. o žáky s lehčí vadou řeči, poruchou učení nebo 
chování. Není zřejmé, zda by se těmto žákům tedy nevytvářely vhodné podmínky 
pro jejich vzdělávání.  
Navrhujeme sloučít písm. e) až g) např. do následujícího znění:  
„xx) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro vzdělávání 
žáků s potřebou podpůrných opatření,“.  
Podle písm. m) je účelem poradenských služeb přispívat k „součinnosti 
poradenského systému ve školách a školských poradenských zařízeních za 
účelem posílení kvality poskytovaných poradenských služeb“.  
Dle našeho názoru není vymezen účel poradenských služeb, ale spíše jedno 
z pravidel poskytování poradenských služeb, což je obdobně definováno v § 
2a odst. 1 písm. e).  
 

 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Vytvořen nový novelizační bod.  
 
Akceptováno jinak. 
Ustanovení upraveno: „m) posílení 
kvality poskytovaných 
poradenských služeb zejména 
prostřednictvím součinnosti 
školských poradenských 
zařízení a školních 
poradenských pracovišť“.  

16. Připomínka k Čl. V bodu 12: 
Navrhujeme v § 2a odst. 1 zrušit písmeno d), a to bez náhrady.  

Vysvětleno.  
Ustanovení nevytváří duplicitu, 
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Jedná se o duplicitu s § 16a odst. 4 školského zákona.   
 

protože vyhláška počítá 
s vydáváním zprávy nebo 
doporučení v širším okruhu případů 
než pouze posuzování SVP podle 
§ 16a odst. 4. 

 
17. Připomínka k Čl. V bodu 12: 

Navhujeme vysvětlit vzájemný vztah mezi § 2a odst. 2 a § 2a odst. 3 písm. c), 
resp. které z těchto ustanovení se použije přednostně.  
K § 2a odst. 3 písm. e) uvádíme, že právo na volbu školského poradenského 
zařízení by nemělo být bezbřehé. Metodická podpora školského poradenského 
zařízení působícího v kraji vzdáleném od místa vzdělávání žáka není reálná.  
Navrhujeme v § 2a odst. 3 písm. e) doplnit slova „sídlícího v kraji shodném 
s místem vzdělávání žáka; není-li v kraji tato služba dostupná, pak nejbližší 
školské poradenské zařízení poskytující požadovanou službu.“  
V případě, nebude-li tento návrh akceptován, navrhujeme doplnit v § 2a 
možnost školského poradenského zařízení odmítnout péči z důvodu místní 
nepříslušnosti.   
 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno.  
Rozpor § 2a odst. 2 a § 2a odst. 3 
písm. c) odstraněn, protože bylo 
vypuštěno písmeno c).  
Spádovost nelze akceptovat 
vzhledem ke specifikům systému 
poradenských zařízení.  

 
18. Připomínka k Čl. V bodu 16: 

V souvislosti s nárůstem povinné administrativy a stále dalšími požadavky na 
vedení dokumentace se nabízí otázka, zda bude pro školská poradenská zařízení 
zaveden nějaký jednotný evidenční program provázaný na výkaznictví.  
V § 4 odst. 1 písm. b) opět postrádáme zmínku o žácích 
nadaných/mimořádně nadaných. Navrhujeme proto na konci textu doplnit 
slova „a žáka nadaného“.  
 

Akceptováno částečně 
§ 4 odst. 1 písm. b) upraven.  

 
19. Připomínka k Čl. V bodu 17 a 18: 

Na rozdíl od § 6 odst. 1 není v § 5 upraveno, jakému okruhu klientů jsou 
poradenské služby poskytované pedagogicko-psychologickou poradnou prioritně 
určeny. Není tak zřejmé, zda lze odvodit, že poradny poskytují služby všem 
žákům (včetně uvedených v § 6 odst. 1). 
Navrhujeme jednoznačně vymezit prioritní působnost poraden a center tak, 
aby se okruhy klientů nepřekrývaly.  
Dále upozorňujeme, že v odstavci 3 je opomíjena kategorie žáků nadaných, 

Neakceptováno. 
U poraden se nenavrhuje omezení 
okruhu klientů, protože chceme, 
aby bylo poskytováno všem. Z toho 
důvodu neomezujeme na konkrétní 
výčet.  
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zmiňuje pouze žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.   
 
 

20. Připomínka k Čl. V bodu 20: 
Navrhujeme z textu vypustit intervenci, neboť se domníváme, že by nesystémově 
a zbytečně zatěžovala centra. Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 
mají k dispozici své vlastní speciální pedagogy.  
Navrhujeme v § 6 odst. 2 proto vypustit slova „a intervenční péče“.  
 

Akceptováno jinak.  
Upravena tak, že školám zřízeným 
dle § 16 odst. 9 budou intervence 
poskytovány jen výjimečně. 
 

 
21. Připomínka k Čl. V bodu 29: 

Školní poradenské pracoviště musí tvořit vždy výchovný poradce spolu s 
metodikem prevence. U menších škol může být problém obě tyto pozice obsadit. 
Poskytování poradenských služeb školou je spojeno s pozicemi výchovného 
poradce, metodika prevence, školního psychologa a školního speciálního 
pedagoga, nikoliv s existencí školního poradenského pracoviště. Nevidíme důvod 
v právní úpravě zavádět oficiální legislavtivní označení „školní poradenské 
pracoviště“ (byť je tento pojem v praxi užíván), pokud k němu rovněž nebude 
přiřazena konkrétní obsahová náplň.  
Navrhujeme zachovat stávající znění § 7 odst. 1.  
 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení bylo upraveno: “. …“ve, 
kterém působí zpravidla 
výchovný poradce nebo školní 
metodik prevence“ 

 
22. Připomínka k Čl. V bodu 32 a 33: 

Konstatujeme, že návrh příloh je celkově velmi rozsáhlý a nezobecňuje. Jelikož je 
standardní činnost poraden a center v přílohách vymezena formou taxativního 
výčtu, spatřujeme riziko v tom, že některé činnosti, které příloha nezahrnuje mezi 
činnosti standardní, by tedy nebylo možné (s ohledem na § 1 odst. 2) bez úplaty 
poskytovat. Současně bude-li vhodné využít novou metodu, nebude to bezúplatně 
možné až do nejbližší novelizace přílohy vyhlášky.   
Výčet standardních činností hodnotíme jako nepřesný a zavádějící – např. pro 
jednotlivá  speciálně pedagogická centra jsou taxativně stanoveny pouze určité 
konkrétní činnosti, je zde uveden naprosto neúplný výčet terapií, některé nyní 
standardní činnosti jsou uvedeny pouze u jednoho typu speciálně pedagogického 
centra, i když tyto činnosti běžně poskytují i jiné typy center (např. standardní 
činností centra pro mentálně postižené je využívání prvků arteterapie a 
muzikoterapie, s využitím jiných forem terapií tedy nejspíše není počítáno zde ani 
jinde.)   

Vysvětleno.  
Přílohy zachovávají míru obecnosti 
podle současné právní úpravy, 
která v praxi nečiní problém. 
Nevidíme proto důvody pro 
zásadní reformulaci. Současně 
upozorňujeme, že výčet musí být 
taxativní tak, aby bylo zřejmé, jaké 
činnosti se poskytují bezplatně, 
pokud připomínkové spatřuje 
některé konkrétní činnost, které 
chybí, prosíme o jejich specifikaci. 
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Navrhujeme přílohy č. 1 a 2 buď výrazně zjednodušit a zobecnit aneboa 
nebo výčet standardních činnosti pojmout jako výčet příkladný. Přílohy č. 1 
a 2 by mohly mít např. následující podobu:  
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
 
Standardní činnosti poraden  
 
Standardní činnosti poraden jsou zejména: 

1) Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika. 
2) Diagnostika sociálního klimatu a rizikového chování v třídních 

kolektivech.  
3) Psychologická a speciálně pedagogická intervence. 
4) Kariérové poradenství.  
5) Krizová intervence. 
6) Depistáže. 
7) Poradenské nebo terapeutické vedení rodin.  
8) Konzultace a metodická činnost pro klienty a zákonné zástupce.  
9) Konzultace a metodická činnost pro pedagogické pracovníky. 
10) Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace, 

odborných zpráv apod. 
11) Využívání prvků alternativních postupů, terapií. 
12) Podpora všestranného rozvoje. 
13) Uplatňování specifických metodik a postupů, individuálních 

programů. 
14) Stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků. 
15) Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol a 

participace na preventivních programech školy a jejich 
vyhodnocování. Koordinace a metodické vedení práce výchovných 
poradců, školních metodiků prevence v základních a středních 
školách a dalších pedagogických pracovníků škol. 

16) Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související 
se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně 
osobních údajů.  

17) Instruktáže k provádění odborných terapií, cvičení, technik atd.  
18) Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s centry a 

středisky výchovné péče.  
19) Zjišťování a stanovování potřeby uzpůsobení podmínek konání 
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maturitní zkoušky, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek. 
20) Multidisciplinární spolupráce. 

 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
 
Standardní činnosti center  
Centrum poskytuje služby žákům, jejich zákonným zástupcům, školám a 
školským zařízením vzdělávajícím žáky uvedené zejména v § 6 odst. 1, a to 
vzhledem k specifikám jednotlivých druhů znevýhodnění, pro které je SPC 
určeno. Zejména: 

1) Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika žáka.  
2) Přímá práce s žákem (individuální a skupinová).  
3) Psychologická a speciálně pedagogická intervence.  
4) Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.).  
5) Konzultace a metodická činnost pro klienty a zákonné zástupce.  
6) Konzultace a metodická činnost pro pedagogické pracovníky. 
7) Zapůjčování odborné literatury.  
8) Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, nácvik 

jejich používání, tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek 
podle individuálních potřeb žáků, poskytování informací o 
možnostech využití kompenzačních, rehabilitačních a didaktických 
pomůcek. 

9) Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.  
10) Pomoc při vzdělávání žáků, instruktáž a úprava prostředí.  
11) Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související 

se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně 
osobních údajů. 

12) Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami 
a středisky výchovné péče.  

13) Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentaci, 
odborných zpráv apod. 

14) Kariérové poradenství. 
15) Krizová intervence. 
16) Multidisciplinární spolupráce. 
17) Zjišťování a stanovování potřeby uzpůsobení podmínek konání 

maturitní zkoušky, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek. 
18) Stanovování podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků. 
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19) Stanovování a provádění intervenčních postupů a programů. 
20) Instruktáže k provádění odborných terapií, cvičení, technik atd.  
21) Nácvik, rozvoj, stimulace a podpora dílčích funkcí, specifických 

činností, dovedností pro konkrétní druh znevýhodnění. 
22) Využívání prvků alternativních postupů, terapií. 
23) Aplikace diagnostických postupů. 
24) Podpora všestranného rozvoje. 
25) Uplatňování specifických metodik a postupů, individuálních 

programů. 
26) Tvorba didaktických a metodických materiálů. 
27) Podpůrné rodičovské skupiny. 
28) Depistáže. 
29) Budování a rozvoj alternativní a augmentativní komunikace. 
30) Pořádání kurzů komunikačních systémů neslyšících a 

hluchoslepých osob pro zákonné zástupce, pedagogické i 
nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení. 

31) Individuální a skupinové terapie.  
32) Nácvik činností a příprava na odborné vyšetření.“ 

 
 

23. Připomínka k Čl. V bodu 34 a 35: 
Shodně jako v případě příloh č. 1 a 2 upozorňujeme na skutečnost, že v případě 
taxativního výčtu standardních činností existuje riziko opomenutí některých 
činností.   
Navrhujeme přílohy č. 3 a 4 buď výrazně zjednodušit a zobecnit a nebo 
výčet standardních činnosti pojmout jako výčet příkladný. Např. příloha č. 4 
by mohla mít následující znění:  
 
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
 
Standardní činnosti pedagogických a dalších pracovníků zajišťujících poradenské 
služby ve školských poradenských zařízeních 
 
Psycholog ve školských poradenských zařízeních 
Při poskytování činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 v souladu s odbornými 
požadavky na dané povolání provádí zejména: 
a) psychologickou diagnostiku,  

Vysvětleno.  
Přílohy zachovávají míru obecnosti 
podle současné právní úpravy, 
která v praxi nečiní problém. 
Nevidíme proto důvody pro 
zásadní reformulaci. Dále viz výše. 
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b) psychologickou prevenci a reedukaci, 
c) poradenské vedení žáků s výchovnými (obtíže v adaptaci na školní 
prostředí, sociálně – vztahové problémy) a se vzdělávacími problémy, 
d) poradenské služby pro zákonné zástupce žáků,  
e) metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům škol,   
f) krizové intervence,  
g) zpracování zprávy z vyšetření,  
h) zpracování doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných. 
 
Speciální pedagog ve školských poradenských zařízeních 
Při poskytování činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 v souladu s odbornými 
požadavky na dané povolání provádí zejména : 
a) speciálně pedagogickou diagnostiku,  
b) speciálně pedagogické poradenství a intervence,  
c) reedukace žáků s potřebou podpůrných opatření, rozvoj dílčích funkcí a 
dovedností,  
d) poradenské vedení zákonných zástupců včetně rodinných příslušníků dle 
odborného zaměření pracovníka,  
e) metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům škol při zajišťování 
speciálně pedagogické péče o žáky, 
f) zpracování zprávy z vyšetření, posudky k uzpůsobení průběhu maturitní 
zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímacího řízení, 
g) zpracování doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
 
Sociální pracovník ve školských poradenských zařízeních  
Při poskytování činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 v souladu s odbornými 
požadavky na dané povolání zejména 
a) provádí odborné činnosti v oblasti sociálně-právního poradenství, 
b) provádí analytické a metodické činnosti v sociální oblasti zaměřené na 
jednotlivce nebo rodiny v souvislosti se vzděláváním žáků, 
c) zajišťuje komunikace s klienty a jejich zákonnými zástupci,  
d) zjišťuje důvod poradenské služby,  
e) zajišťuje vedení související dokumentaci, 
f) spolupracuje a podílí se na získávání podkladů v rámci poradenské 
služby,  
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g) spolupracuje s dalšími osobami, zejména jinými školskými poradenskými 
zařízeními a orgány veřejné moci,  
h) poskytuje informační služby, zejména ohledně institucí poskytujících 
pomoc a podporu žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona. 
 
Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně 
Při poskytování činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 v souladu s odbornými 
požadavky na dané povolání zejména  
a) zajišťuje za poradnu specifickou prevenci rizikového chování a realizaci 
preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem, 
b) zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence,  
c) na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním 
metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy 
související s výskytem rizikového chování, 
d) spolupracuje s institucemi, které se v kraji v prevenci rizikového chování 
angažují,  
e) spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence.“ 
 
 
 
Připomínka k Čl. VII bodu 2: 
Navrhujeme na konec ustanovení § 6 doplnit větu:  
„V případě hodném zvláštního zřetele je možné poskytovat na internátu 
ubytování, výchovně vzdělávací činnost a školní stravování rovněž žákům 
neuvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona; na skupinu těchto žáků se 
použije obdobně § 3 odst. 1.“  
Návrh sleduje cíl umožnit společné ubytování všech žáků na internátu v případě, 
pokud v dané lokalitě není možnost ubytování žáků v domově mládeže (např. 
střední škola, na které se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 9 školského zákona i 
žáci neuvedení v § 16 odst. 9 školského zákona, zřizuje pouze internát a nejbližší 
domov mládeže je od místa poskytování vzdělávání příliš vzdálen).  
 

Neakceptováno.  
Přesahuje rámec novely, která 
v případě dané vyhlášky sleduje 
naplnění ustanovení zákona č. 
82/2015 Sb., příp. uvedení do 
souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. 
Současně připomínkové místo ani 
neuvádí důvody, proč toto mělo být 
do návrhu doplněno. 
 

Královéhradecký 
kraj 

 
 

• K části druhé, čl. II 
 

o Bod 2 - Mateřská škola při zdravotnickém zařízení 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno.  
Při zařazování do školy při 
zdravotnickém zařízení se nejedná 
o přijímání k základnímu 
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Navrhované znění přebírá ustanovení stávající vyhlášky č. 73/2005 Sb., o 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 
žáků a studentů mimořádně nadaných, nicméně pouze z části. Dle navrhovaného 
znění by MŠ při zdravotnickém zařízení musela splňovat stejné podmínky, jako 
běžná MŠ. Navrhujeme proto doplnění návrhu vyhlášky o některá stávajících 
ustanovení vyhlášky č. 73/2005 týkající se zejména počtu dětí ve třídě a ve škole: 
1) „třída v mateřské škole při zdravotnickém zařízení má nejméně 6 a nejvíce 
14 dětí“ 
2) „mateřská škola při zdravotnickém zařízení má nejméně 10 dětí“ 
 
+ připomínka k části třetí čl. III. bod 6 
 

vzdělávání; nemá tudíž režim 
správního řízení. V této věci 
zůstává stávající úprava 
nedotčena.  
Rovněž zůstávají nedotčeny 
požadavky na pedagogické 
pracovníky, neboť se jedná o školy 
zřízené pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  
Počty žáků byly rovněž upraveny 
tak, že odpovídají stávající právní 
úpravě. 

 
 

o Bod 3 – Navrhované znění vloženého odstavce 3 do § 2: „Za každé ve třídě 
zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého 
stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to 
platí i v případě žáka  
s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního 
postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 za každé dítě s 
přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě 
první; nejvyšší počet dětí ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 19.“ 
 Jazyková nesrozumitelnost 
 Navrhujeme „Nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 se dále snižuje  

o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které 
není uvedeno ve větě první. Nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 
nelze podle věty první a druhé snížit pod 19.“ 

o Bod 3 – Dosavadní § 2 odst. 3: „Třída, ve které jsou zařazeny děti se 
zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.“ 
 Neprovedena novela ustanovení obdobná k vyhlášce 48/2005 Sb. 
 Navrhujeme: „Počet dětí ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského 

zákona se řídí zvláštním právním předpisem“ (vyhláška č. 27/2016 Sb.). 
 

Upraveno jinak a vysvětleno. 
 
Návrh ustanovení § 2 odst. 3 bylo 
upraveno. 
Stávající ustanovení § 2 odst. 3 
není úpravou pro mateřskou školu 
zřízenou podle § 16 odst. 9, ale pro 
běžnou třídu vzdělávající 
integrované žáky.  
Tato úprava je plně nahrazena 
novou, která je založena na 
snižování počtu závislém na počtu 
vzdělávaných žáků s podpůrným 
opatřením určitého stupně.  
Odkaz na zvláštní právní předpis, 
který je vůči vyhlášce 72/2005 Sb. 
lex specialis, je nadbytečný.  
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Bod 3 – navrhované znění § 2 odst. 4: „Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří 
let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle 
odstavce 2 snižuje o 2 děti.“ 
Navrhujeme ponechat řediteli možnost rozhodnout o snížení počtu (u dítěte, které 
dosáhne věku tří let např. v říjnu, se nepředpokládá zvýšená pedagogická 
náročnost, naopak se zvýší administrativní zátěž ředitelů při vedení správních 
řízení ve věci přijímání dětí pokaždé, když dítě dosáhne věku tří let a omezení 
počtu dětí již podle navrhovaného znění nebude nutné). Krom toho automatický 
výpadek počtu dětí by vedl při dosavadním normativním způsobu financování ke 
snížení rozpočtu mateřské školy a tím i k případným finančním problémům, proto 
považujeme za vhodnější ponechat možnost snížení počtu na řediteli školy. 
 Navrhujeme: „Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let lze do doby 
dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snížit o 2 
děti.“ 

Vysvětleno.  
Představovalo by nenormativní 
rozvolnění právní úpravy. Navíc by 
navrhovaná podoba potenciálně 
vedla k tomu, že by ředitelé počty 
vůbec nesnižovaly a text by byl pak 
jen formální deklamací. 

 
Bod 5 - V § 5 se doplňuje nový odstavec 6, který zní: „(6) Za každého ve skupině 
zařazeného žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně 
se nejvyšší počet žáků ve skupině podle odstavce 5 snižuje o 2; to platí i v 
případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu 
mentálního postižení.“ 
 Bezdůvodně odlišný přístup ke skupinám oproti třídám, přičemž nejvyšší 
počet žáků v nich je shodný (30) 
 Navrhujeme: „Za každého ve skupině zařazeného žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet žáků ve 
skupině podle odstavce 5 snižuje o 2; to platí i v případě žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší 
počet žáků ve skupině podle odstavce 5 se dále snižuje o 1 za každého žáka s 
přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě první. 
Nejvyšší počet žáků ve skupině nelze podle věty první a druhé snížit pod 25.“ 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 

 
 
Bod 6 - Základní škola při zdravotnickém zařízení 

Akceptováno. 
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Podobně jako u novelizace vyhlášky č. 14/2005 navrhované znění přebírá 
ustanovení stávající vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 
nadaných pouze z části. Dle navrhovaného znění by ZŠ při zdravotnickém 
zařízení musela splňovat stejné podmínky, jako běžná ZŠ. Navrhujeme proto 
doplnění návrhu vyhlášky o některá stávajících ustanovení vyhlášky č. 73/2005 
týkající se zejména počtu žáků ve třídě a ve škole: 
1) „třída v základní škole při zdravotnickém zařízení má nejméně 6 a nejvíce 
14 žáků“ 
2) „základní škola při zdravotnickém zařízení má nejméně 10 žáků“ 
 

- Dále je nutné upozornit, že doposud byly školy při zdravotnických 
zařízeních školami speciálními, na které se vztahoval zvláštní 
režim, odpovídající účelu, pro který byly tyto školy zřízeny. Dle 
současného návrhu tento „speciální“ status školy při 
zdravotnických zařízeních bez náhrady ztratí a de facto se tak 
dostanou do režimu běžné ZŠ, s čímž je spojena řada otázek: 
např. Budou muset dělat zápisy? Jak to bude se vzděláním 
pedagogů? Doposud museli mít pedagogové v těchto školách 
vystudovanou speciální pedagogiku.  

 
 

 
Bod 8 - V § 24 v odstavci 3 se slova „individuálně integrovaný žák22)“ 
nahrazují slovy „žák uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona 
 Redundantní ustanovení – v případě MŠ bylo obdobné ustanovení 

zrušeno, protože povinnost ředitele vyplývá ze školského zákona a 
vyhlášky 27/2016 Sb. 

 Navrhujeme: Bod 8 nově zní: „§ 24 odst. 3 se zrušuje a dosavadní 
odstavec 4 se označuje za odstavec 3.“ 

 

Akceptováno.  

Liberecký kraj  
 
ČÁST TŘETÍ 
Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.;  
§ 4, odst. 7) „Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s 
přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve 

Neakceptováno.  
Přineslo by organizační potíže. 
Znamenalo by to snižování počtu 
žáků ve třídě v častých případech. 
Z toho by plynul tlak na financování 
ze strany škol.  
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třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z 
důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 
za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není 
uvedený ve větě druhé; nejvyšší počet žáků ve třídě dosažený tímto snížením je 
nejméně 25“. 
  
Snížení počtu žáků ve třídě v závislosti na vřazení žáků s přiznaným podpůrným 
opatřením je nedostatečné. 
Navrhujeme: 
Umožnit snížení počtu žáků ve třídě již při zařazení žáka přiznaným podpůrným 
opatřením druhého stupně, a to u všech druhů zdravotního postižení. 
U žáků s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně snížení 
počtu žáků ve třídě o více než dva žáky. 
U žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého stupně snížení počtu žáků ve 
třídě o jednoho žáka. 
Jsou zohledňováni pouze žáci s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až 
pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě a žáci s přiznaným podpůrným 
opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. 
Při snížení počtu žáků ve třídě není zohledněna náročnost poskytování 
podpůrných opatření žákům s přiznaným druhým stupněm – nutnost individuální 
práce s žákem, naplňování jeho IVP.  
Pokud budeme vycházet z výstupu z projektu Systémová podpora inkluzivního 
vzdělávání v ČR – Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných 
opatření (UP Olomouc, Člověk v tísni) bude právě počet žáků, kteří by měli být 
zařazeni do druhého stupně podpory, nejvyšší, a to takřka ve všech druzích 
postižení.  
Tito žáci se budou v běžných základních školách vyskytovat nejčastěji. 
Naprosto nezbytné je to u žáků s mentálním postižením a postižením kognitivního 
výkonu, tedy žáků v současnosti vzdělávaných podle RZVP ZV s přílohou LMP, 
kteří přejdou do běžných základních škol.  
 
 
ČÁST TŘETÍ 
Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.; § 3a 
Celý § zrušit – jeví se jako nadbytečný a je dalším regulačním zásahem do 
činnosti škol. 
Navrhovaný paragraf se snaží upravovat činnosti, které v praxi bezproblémově 

Neakceptováno.  
Požadavek úpravy je dán 
zmocněním ve školském zákoně. 
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fungují, ve školách jsou organizačně zvládnuty a nedochází ke konfliktům. 
Odst. 6) zcela nadbytečný – podmínky pro přijímání ke vzdělávání jsou jasně 
stanoveny školským zákonem a postup ředitele školy je dám správním řádem.   

Moravskoslezský 
kraj 

K části páté, Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb., čl. V, bod 30 
K § 7 odst. 2 písm. d) a g) 
Tato ustanovení znějí: 
„(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu 
a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na 
d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu 
vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,  
g) podporu volby povolání a poskytování služeb kariérového poradenství.“  
 
Navrhujeme vypustit písmeno g), neboť je podle našeho názoru obsahově 
duplicitní s písmenem d). 
 

Akceptováno. 
Písmeno g) bylo vypuštěno.   

K části páté, Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb., čl. V, bod 30 
K § 7 odst. 2 písm. h) 
Toto ustanovení zní: 
„(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu 
a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na 
h) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi 
a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných 
odlišností ve škole a školském zařízení.“ 
 
Navrhujeme zrušit slova „a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání 
kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení“. 
 
Odůvodnění:  
Nepovažujeme za nutné legislativně nastavovat v rámci poradenských služeb 
vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností 
ve škole a školském zařízení. Domníváme se, že to jednak vyplývá ze zákona a 
ostatní body tohoto odstavce tuto problematiku zahrnují rovněž dostatečně.  
 

Neakceptováno.  
Integrální součástí činností 
poraden je v dnešní době a 
společnosti rovněž podpora a 
pomoc žákům z odlišného 
kulturního prostředí. 

Olomoucký kraj  
I. K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. a vyhlášky č. 214/2012 
Sb.: 

Upraveno jinak.  
 
Neřeší se odkazem, protože se 
nejedná o školu podle § 16 odst. 9, 
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1. K § 1b: V ustanovení chybí přímý odkaz na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také jen „vyhláška č. 27/2016 Sb.“), a to v oblasti 
úpravy počtu dětí. V § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „školský zákon“) lze sice úpravu stran 
hospitalizovaných dětí dohledat, nicméně se jedná o diskutabilní výklad. 
Navrhujeme doplnit do návrhu odkaz na výše zmíněnou vyhlášku č. 27/2016 Sb. 
Krom toho v návrhu chybí definice pojmu „děti se zdravotním oslabením“, 
navrhujeme proto navrhované znění odpovídajícím způsobem doplnit. 
 
 

nýbrž se další odchylky pro školy 
při zdravotnických zařízeních 
normují následovně: 
 
„(3) Mateřské školy při 
zdravotnických zařízeních se zřizují 
při počtu nejméně 10 dětí. Třída 
školy má nejméně 6 a nejvýše 14 
dětí s přihlédnutím k jejich 
speciálním vzdělávacím potřebám 
a při zajištění jejich bezpečnosti a 
zdraví.“.  

 
I. K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. a vyhlášky č. 214/2012 
Sb.: 

2. K § 2 odst. 3: Návrh nepočítá se situací, že dítě nemusí mít v době zápisu 
přiznáno podpůrné opatření. V reálu může dojít k situaci, kdy ředitel přijme děti 
do nejvyššího povoleného počtu ve třídě, následně však bude zjištěno, že 
některým dětem bylo přiznáno podpůrné opatření. Uvedené platí obdobně i pro 
změny, které nastanou z hlediska přiznaných podpůrných opatření v průběhu 
školního roku. Navrhujeme upravit v návrhu i způsob, jakým má ředitel 
v takových případech postupovat. 

 Z formálního hlediska dále považujeme formulaci obsaženou v odst. 3, ve větě 
za středníkem, tj. „…nejvyšší počet dětí ve třídě dosažený tímto snížením je 
nejméně 19.“ za zcela nejasnou a navrhujeme její upřesnění či přeformulování. 

 

Akceptováno částečně a 
upraveno jinak.  
Nově navrhovaný text reflektující 
rovněž změny podpůrných opatření 
v průběhu školního roku: 
 
(3) Za každé ve třídě zařazené dítě 
s přiznaným podpůrným opatřením 
čtvrtého nebo pátého stupně se 
nejvyšší počet dětí ve třídě podle 
odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí 
i v případě dítěte s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně z důvodu mentálního 
postižení. Nejvyšší počet podle 
odstavce 2 se dále snižuje o 1 za 
každé dítě s přiznaným podpůrným 
opatřením třetího stupně, které 
není uvedeno ve větě první. 
Postupem podle věty druhé lze 
snížit nejvyšší počet dětí ve třídě 
nejvýše o 5. 
 
(5) Snížení počtu podle odstavce 3 
a 4 nelze za jedno dítě uplatnit 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FDC7L3)



Stránka 87 (celkem 133) 

souběžně. Snížení počtu dětí podle 
odstavců 3 a 4 se neuplatní u 
školy, které v jeho plnění brání 
plnění povinnosti přednostního 
přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 
školského zákona nebo dojde-li ke 
změně stupně podpůrného 
opatření u dítěte zařazeného ve 
třídě v průběhu školního roku.“.  
 
 

 
I. K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. a vyhlášky č. 214/2012 
Sb.: 

3. K § 2 odst. 4: Navrženou úpravu považujeme za v praxi nerealizovatelnou, a 
proto navrhujeme odst. 4 zcela vypustit. Dle našeho názoru nelze objektivně 
v průběhu školního roku průběžně zvyšovat počty dětí v návaznosti na věk 
jednotlivých dětí, a to i ve vazbě na finanční souvislosti. 
 
 

Neakceptováno.  
MŠ může přijímat děti i v průběhu 
školního roku, viz § 34 odst. 7 
školského zákona. Po změně 
financování regionálního školství 
nebude nutné mít kapacitu 
zaplněnou od začátku školního 
roku. 

II.  
K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 Sb. 

1. K § 3a odst. 1: Dle našeho názoru by dítě mělo být přítomno zápisu 
z hlediska objektivního posouzení školní připravenosti dítěte, proto 
navrhujeme pasáž „…a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě, pak 
rovněž…“ z návrhu bez náhrady vypustit. 

 
 

Neakceptováno.  
Povinnost přítomnosti u zápisu 
nelze ze zákona dovodit, jeho 
podoba má spíše obyčejový 
charakter.  

II. K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 Sb. 

2. K § 3a odst. 7: Ustanovení vnímáme problematicky, neboť během zápisu 
každá škola může preferovat různé dovednosti, ale určitě ne celé 
spektrum. Příslušná doporučení škol tak mohou být velmi nesystematická. 

Akceptováno.  
Jedná se pouze o orientační 
posouzení školní připravenosti; 
komplexní posuzování by šlo proti 
smyslu navrhované právní úpravy, 
přesto je zřejmé, že na základě 
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Doporučujeme proto předmětné ustanovení zcela vypustit, případně upravit 
co do výsledné formulace. 

 
 

jeho výsledků lze alespoň pro 
některé oblasti doporučit vhodnou 
pomoc pro další rozvoj.  
 
 

II.  
K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 Sb. 

3. K § 4 odst. 7: Z formálního hlediska považujeme zvolenou formulaci 
obsaženou v daném odstavci ve větě za středníkem, tj.: „…; nejvyšší počet 
žáků ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 25.“ za zcela nejasnou. 
Navrhujeme proto předmětný text upravit a důsledně přeformulovat. 

 
 

Akceptováno a přeformulováno.  
 
Ustanovení bylo přeformulováno 
tak, že zní: 
 
„Nejvyšší počet podle věty první se 
snižuje o 2 za každého žáka s 
přiznaným podpůrným opatřením 
čtvrtého až pátého stupně 
vzdělávajícího se ve třídě; to platí i 
v případě žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně z důvodu mentálního 
postižení. Nejvyšší počet podle 
věty první se dále snižuje o 1 za 
každého žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně, který není uvedený ve větě 
druhé; tímto postupem lze snížit 
nejvyšší počet žáků ve třídě 
nejvýše o 5. Snížení počtu 
nejvyššího počtu žáků ve třídě 
podle věty druhé a třetí se 
neuplatní u školy, které v jeho 
uplatnění brání plnění povinnosti 
přednostního přijetí žáka podle § 
36 odst. 7 školského zákona nebo 
dojde-li ke změně stupně 
podpůrného opatření u žáka 
zařazeného ve třídě v průběhu 
školního roku.“.  

II.  Vysvětleno a upraveno jinak.  
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K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 Sb. 

4. K § 4 odst. 9: Do průměrného počtu žáků na třídu se nemohou započítávat 
ani třídy, ve kterých je snižován počet žáků podle § 4 odst. 7 příslušné 
vyhlášky. Navrhujeme proto text odpovídajícím způsobem upravit. 

 
 

Nejedná se o minimální počty (jako 
v § 16 odst. 9) ale o maximální 
počty. Z připomínky dále není 
zřejmé, proč by měla být uplatněna 
nová výjimka. 
  

II.  
K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 Sb. 

5. K § 5a: V ustanovení chybí přímý odkaz na vyhlášku č. 27/2016 Sb., a to 
v oblasti úpravy počtu dětí. V § 16 školského zákona lze sice úpravu stran 
hospitalizovaných dětí dohledat, nicméně se jedná o diskutabilní výklad. 
Navrhujeme doplnit do návrhu odkaz na výše zmíněnou vyhlášku č. 
27/2016 Sb. Krom toho v návrhu chybí definice pojmu „děti se zdravotním 
oslabením“, navrhujeme proto navrhované znění odpovídajícím způsobem 
doplnit. 

 
 

Upraveno jinak.  
Nejedná se o školu podle § 16 
odst. 9.  
Další odchylky se pro školy při 
zdravotnických zařízeních normují 
následovně: 
 
(3) Základní školy při 
zdravotnických zařízeních se zřizují 
při počtu nejméně 10 žáků. Třída 
školy má nejméně 6 a nejvýše 14 
žáků s přihlédnutím k jejich 
speciálním vzdělávacím potřebám 
a při zajištění jejich bezpečnosti a 
zdraví. 
 

III.  
K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění 
vyhlášky č. 116/2011 Sb. a vyhlášky č. 103/2014 Sb. s vyznačením změn (dále 
také jen „vyhláška č. 72/2005 Sb.“): 

1. K § 2b odst. 1: Z navrhovaného znění není zřejmé, co přesně je míněno 
potřebnou skupinovou normou. Diagnostické nástroje používané v ČR 
nejsou uzpůsobené pro diagnostiku smyslově postižených, a pokud ano, 
nemají standardizaci na české populaci (např. nástroj pro měření intelektu 
nevidomých…). U speciálně pedagogických nástrojů je situace ještě horší 
než u psychologických. Ty standardizované totiž naprosto nepokrývají 
potřebné spektrum speciálně pedagogické diagnostiky, která je zásadní pro 
navržení podpůrných opatření. Takto formulované ustanovení de facto ruší 

Vysvětleno a upraveno jinak  
Jelikož nelze zajistit celé spektrum 
normovaných nástrojů, lze si 
vytvářet „skupinou normu“ 
samotným poradenským 
zařízením. Reformulovaná dikce 
ustanovení však s pojmem 
skupinová norma nepracuje, ale 
stanovuje, že má jít o „zpravidla“ 
standardizované postupy, metody 
a nástroje, právě pro případy, kdy 
standardizované z objektivních 
důvodů absentují.  
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speciálně pedagogickou diagnostiku. Proto navrhujeme text s ohledem na 
výše uvedené odpovídajícím způsobem korigovat. 

 
 
III.  
K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění 
vyhlášky č. 116/2011 Sb. a vyhlášky č. 103/2014 Sb. s vyznačením změn (dále 
také jen „vyhláška č. 72/2005 Sb.“): 

2. K Příloze č. 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
Standardní činnosti pedagogických a dalších pracovníků zajišťujících 
poradenské služby ve školských poradenských zařízeních 
    Psycholog ve školských poradenských zařízeních, nemá v návrhu uvedenou 
možnost     vypracovávat posudky k uzpůsobení průběhu maturitní zkoušky, 
závěrečné zkoušky     a přijímacího řízení. Navrhujeme proto doplnit do 
navrhovaného znění nové písm. l),     v němž by bylo uvedeno, cit.: „posudky 
k uzpůsobení průběhu maturitní zkoušky,     závěrečné zkoušky a přijímacího 
řízení.“ Dosavadní text uvedený v rámci písm. k) by     pak vzhledem k tomu bylo 
nutné oddělit na konci čárkou, neboť celkový výčet by     s tečkou na konci 
uzavíralo právě nové písm. l). 
     
 

Neakceptováno.  
Vzhledem ke skutečnosti, že 
uzpůsobení průběhu maturitní 
zkoušky je podpůrným opatřením 
poskytovaným na základě 
doporučení (nově se nebude 
rozlišovat formálně právně 
„posudek“ od „doporučení“) je 
navrhovaná úprava 
subsumovatelná pod písm. k).  

Pardubický kraj  
Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
- § 4 odst. 7 doporučujeme upravit takto: 
 
„Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 3 za každého žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to 
platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu 
mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 za 
každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není 
uvedený ve větě druhé; nejvyšší počet žáků ve třídě dosažený tímto snížením je 
nejméně 23.“ 
 
Tuto změnu navrhujeme z důvodu vysoké náročnosti pedagogické činnosti, kterou 
si vzdělávání žáků s vyšším stupněm podpůrných opatření vyžaduje.  
 

Upraveno jinak a vysvětleno.  
Ustanovení neznamená, že 
nejvyšší počet žáků nesmí 
v případě čtvrtého a pátého stupně 
klesnout pod 25. V těchto 
případech se limit neaplikuje; ten 
souvisí pouze se snižováním 
z důvodu PO 3. stupně. 
Navrhované snižování o 3 žáky by 
znamenalo podstatně větší 
organizační zásah, jakož i nároky 
na finanční prostředky.  
Ustanovení bylo přeformulováno 
tak, aby pamatovalo na situace, 
kdy dochází ke změně stupně 
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 podpůrného opatření v průběhu 
školního roku, jakož i na situace, 
kdy by snižováním počtu mohla být 
ohrožena školní docházka 
spádových žáků.  

 
Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
- § 5 odst. 6 doporučujeme upravit takto: 
 
„Za každého ve skupině zařazeného žáka s přiznaným podpůrným opatřením 
čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet žáků ve skupině podle odstavce 5 
snižuje o 3; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího 
stupně z důvodu mentálního postižení.“ 
 
Tuto změnu odůvodňujeme obdobně jako v předchozím odstavci. 

Upraveno jinak a vysvětleno.  
Viz připomínka výše.  

 
Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
- v § 7 odst. 1 doporučujeme nahradit slova „zpravidla výchovným poradcem a 
školním metodikem“ slovy „zpravidla školním poradenským pracovištěm, ve 
kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence a může působit 
školní psycholog i speciální pedagog,“ 
 V rámci školského poradenského pracoviště mohou působit rovněž školní 
psycholog nebo školní speciální pedagog. 

Vysvětleno.  
Ustanovení již ve stávajícím znění 
implikuje ten samý závěr, 
nepovažujeme za nutné textaci 
měnit.  

 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
Standardní činnosti poraden  
- bod 4) doporučujeme upravit takto 
4) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků 
základních škol, žáků středních škol a konzervatoří a studentů vyšších odborných 
škol se vzdělávacími a výchovnými problémy,…. 
V rámci školského poradenského zařízení probíhá diagnostika i žáků konzervatoří 
a  studentů vyšších odborných škol. 

Akceptováno.  
 

 
Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb. 
- v § 10 odstavec 3 navrhujeme upřesnit maximální počet žáků v oddělení školní 
družiny, je-li zde žák podle § 16 odst. 9 školského zákona 

Vysvětleno.  
 
Ustanovení je dle našeho názoru 
dostatečně jasné a normuje počet 
v souladu s vyhláškou č. 27/2016 
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Sb. 
 
Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb. 
- v § 2 odst. 3 doporučujeme nahradit slovo „žák“ slovem „dítě“, neboť se jedná o 
předškolní vzdělávání.   

Akceptováno.  

 
Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
 - v § 1b odst. 2 doporučujeme vypustit slovo „vždy“, které je dle našeho názoru v 
tomto ustanovení nadbytečné. 

Vysvětleno.  
Připomínku považujeme za 
legislativně-technickou.  
Slovo je v ustanovení obsaženo 
z důvodu přehlednosti a 
srozumitelnosti textu.  

Plzeňský kraj  
Vyhláška č. 14/2005 Sb. 

1. Ke znění ust. § 1b 
(1) V mateřské škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat děti se 

zdravotním oslabením nebo děti dlouhodobě nemocné umístěné v tomto 
zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje.  

(2) K zařazení do mateřské školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje 
doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce dítěte. Rozsah 
a organizaci vzdělávání dítěte určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím 
lékařem. 

Návrh znění: 
Žádáme a navrhujeme, aby se mateřské školy při zdravotnickém zařízení 
mohly řídit stejnými ustanoveními jako školy a třídy zřízené podle § 16, odst. 
9 školského zákona. To znamená, aby se na ně vztahovala vyhláška 
č. 27/2016 Sb. Tato problematika byla diskutována již v předchozích 
připomínkových řízeních a bylo na ni poukazováno. Ze strany MŠMT bylo 
přislíbeno, že na MŠ při zdravotnických zařízeních bude pamatováno. 
Pracovníci MŠMT nikdy nezmínili situaci, že se z těchto škol stanou školy 
„běžné“. Přinese to problémy i zřizovatelům, kterými jsou nyní kraje i obce. 
V případě běžné školy by jím měly být obce. 
 
 

Akceptováno jinak a vysvětleno.  
Neřeší se odkazem, protože se 
nejedná o školu podle § 16 odst. 9, 
nýbrž se další odchylky pro školy 
při zdravotnických zařízeních 
normují následovně: 
 
„(3) Mateřské školy při 
zdravotnických zařízeních se zřizují 
při počtu nejméně 10 dětí. Třída 
školy má nejméně 6 a nejvýše 14 
dětí s přihlédnutím k jejich 
speciálním vzdělávacím potřebám 
a při zajištění jejich bezpečnosti a 
zdraví.“. 

 
Vyhláška č. 14/2005 Sb. 

2. Ke znění ust. § 2, odst. 3 
Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo 

V otázce financování byla 
připomínka nevypořádána:  
 
Z hlediska finančního je třeba 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FDC7L3)



Stránka 93 (celkem 133) 

pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to 
platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu 
mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 za 
každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno 
ve větě první; nejvyšší počet dětí ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 
19. 
Návrh znění:  
Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo 
pátého stupně je možno se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snížit 
snižuje o 2 děti; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením 
třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první je 
možno se dále snížit snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným 
opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Nejnižší možný 
počet dětí dosažený tímto snížením je 19. 
Úpravu navrhujeme proto, že může často nastat situace, kdy MŠ nebude 
moci výše uvedeným způsobem snížit počet dětí ve třídě. Např. protože je 
pouze jednotřídní (ale i v případě vícetřídní) MŠ, současně má dostatečnou 
kapacitu v rejstříku škol a musela by některé děti nepřijmout. Co s dětmi, 
které již MŠ navštěvují, a nelze vytvořit v případě snížení počtu dětí na třídu 
další třídu. MŠ by se mohla tímto postupem „dostat“ i do výjimky. 
Zároveň připomínáme, že snížením počtu dětí ve třídě z popsaných důvodů bude 
mít zvýšený finanční dopad na rozpočet. 
 
 

uvést, že uvedený problém 
(možné dělení tříd) se může týkat 
pouze velmi naplněných škol, 
takových je však naprosté 
minimum. Z přibližně 40 000 tříd je 
velmi naplněno (nad 30 žáků) 
pouze 3,5 % tříd. Je třeba 
upozornit, že škola o finanční 
prostředky nepřijde, neboť podle 
vyhlášky č. 492/2005 Sb., o 
krajských normativech, ve znění 
pozdějších předpisů, se finanční 
prostředky poskytují podle počtu 
žáků ve škole. Pouhým přesunem 
žáků mezi třídami se počet žáků 
školy nesnižuje. Zcela ojedinělé 
případy, kdy by muselo dojít k 
rozdělení třídy na dvě třídy, v 
důsledku čehož by hrozil 
nedostatek finančních prostředků, 
lze bezpochyby považovat za 
objektivní příčinu zvýšení 
rozpočtových zdrojů pro dotčenou 
školu. V takovém případě je 
řešením postup školy dle čl. V 
směrnice MŠMT čj. 28 768/2005-
45 ze dne 12. prosince 2005, ve 
znění pozdějších předpisů, tzn. 
uplatnění nároku na zvýšení 
rozpočtu školy u krajského úřadu z 
povinně vytvořené rezervy (tzv. 
dohodovací řízení), na základě 
kterého bude odpovídajícím 
způsobem upraven rozpis přímých 
výdajů. Kraje disponují 
dostatečnou finanční rezervou pro 
pokrytí takovýchto mimořádných 
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případů. 
 
Jinak akceptováno částečně a 
upraveno jinak.  
Nově navrhovaný text reflektující 
rovněž změny podpůrných opatření 
v průběhu školního roku: 
 
(3) Za každé ve třídě zařazené dítě 
s přiznaným podpůrným opatřením 
čtvrtého nebo pátého stupně se 
nejvyšší počet dětí ve třídě podle 
odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí 
i v případě dítěte s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího 
stupně z důvodu mentálního 
postižení. Nejvyšší počet podle 
odstavce 2 se dále snižuje o 1 za 
každé dítě s přiznaným podpůrným 
opatřením třetího stupně, které 
není uvedeno ve větě první. 
Postupem podle věty druhé lze 
snížit nejvyšší počet dětí ve třídě 
nejvýše o 5. 
 
(5) Snížení počtu podle odstavce 3 
a 4 nelze za jedno dítě uplatnit 
souběžně. Snížení počtu dětí podle 
odstavců 3 a 4 se neuplatní u 
školy, které v jeho plnění brání 
plnění povinnosti přednostního 
přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 
školského zákona nebo dojde-li ke 
změně stupně podpůrného 
opatření u dítěte zařazeného ve 
třídě v průběhu školního roku.“.  
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Vyhláška č. 14/2005 Sb. 

3. Ke znění ust. § 2 odst. 4 
Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let je možno se do doby dovršení tří let 
věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snížit snižuje o 2 děti. 
Připomínka: 
V průběhu roku může výše uvedeným způsobem dojít k výrazným změnám 
v počtu dětí ve třídách, které nebudou zohledněny v rozpočtu školy.  
Doporučujeme stanovit nejnižší počet dětí na třídu dosažený tímto 
snížením. 
Úpravu navrhujeme proto, že může často nastat situace, kdy MŠ nebude 
moci výše uvedeným způsobem snížit počet dětí ve třídě. Např. protože je 
pouze jednotřídní (ale i v případě vícetřídní) MŠ, současně má dostatečnou 
kapacitu v rejstříku škol a musela by některé děti nepřijmout. Co s dětmi, 
které již MŠ navštěvují, a nelze vytvořit v případě snížení počtu dětí na třídu 
další třídu. MŠ by se mohla tímto postupem „dostat“ i do výjimky. 
Zároveň připomínáme, že snížením počtu dětí ve třídě z důvodu věku dítěte 
mladšího tří let bude mít zvýšený finanční dopad na rozpočet. 
 

Akceptováno.  
Totožné s vypořádání u předešlé 
připomínky. Řeší navrhovaný 
odstavec 5.  

Vyhláška č. 14/2005 Sb.  
Připomínka: 
 
Vzhledem k poskytování základních školních potřeb dětem v přípravných 
třídách ZŠ (vyhl. o ZŠ), které se vzdělávají podle RVP MŠ, žádáme o totéž 
pro děti v povinném posledním ročníku mateřské školy. 
 
Návrh znění: 
Dětem v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání se bezplatně 
poskytují základní potřeby v hodnotě 200 Kč na dítě za jeden školní rok. 

Neakceptováno. 
Uváděná novela prozatím není 
schválena, z toho důvodu 
navrhovaný právní předpis nemůže 
předjímat výsledek legislativního 
procesu. 

 
Vyhláška č. 48/2005 Sb. 

4. Ke znění ust. § 4, odst. 7 
Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 2 
žáky za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého 
stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší 
počet podle věty první se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným 

V otázce financování byla 
připomínka nevypořádána:  
 
Z hlediska finančního je třeba 
uvést, že uvedený problém 
(možné dělení tříd) se může týkat 
pouze velmi naplněných škol, 
takových je však naprosté 
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podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé; nejvyšší 
počet žáků ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 25. 
Návrh znění: 
Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet podle věty první je možno se 
snížit snižuje o 2 žáky za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením 
čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka 
s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. 
Nejvyšší počet podle věty první je možno se dále snížit snižuje o 1 za každého 
žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve 
větě druhé; nejnižší možný počet žáků dosažený tímto snížením je 25. 
Úpravu navrhujeme proto, že může často nastat situace, kdy ZŠ nebude 
moci výše uvedeným způsobem snížit počet žáků ve třídě. Např. ZŠ má 
pouze jednu třídu v ročníku a současně má dostatečnou kapacitu v rejstříku 
škol. ZŠ by musela některé žáky nepřijmout. Co s žáky, které již ZŠ 
navštěvují, nelze vytvořit v případě snížení počtu žáků na třídu další třídu. 
ZŠ by se mohla tímto postupem „dostat“ i do výjimky. 
Zároveň připomínáme, že snížením počtu žáků ve třídě z popsaných důvodů 
bude mít zvýšený finanční dopad na rozpočet. 
 
 

minimum. Z přibližně 40 000 tříd je 
velmi naplněno (nad 30 žáků) 
pouze 3,5 % tříd. Je třeba 
upozornit, že škola o finanční 
prostředky nepřijde, neboť podle 
vyhlášky č. 492/2005 Sb., o 
krajských normativech, ve znění 
pozdějších předpisů, se finanční 
prostředky poskytují podle počtu 
žáků ve škole. Pouhým přesunem 
žáků mezi třídami se počet žáků 
školy nesnižuje. Zcela ojedinělé 
případy, kdy by muselo dojít k 
rozdělení třídy na dvě třídy, v 
důsledku čehož by hrozil 
nedostatek finančních prostředků, 
lze bezpochyby považovat za 
objektivní příčinu zvýšení 
rozpočtových zdrojů pro dotčenou 
školu. V takovém případě je 
řešením postup školy dle čl. V 
směrnice MŠMT čj. 28 768/2005-
45 ze dne 12. prosince 2005, ve 
znění pozdějších předpisů, tzn. 
uplatnění nároku na zvýšení 
rozpočtu školy u krajského úřadu z 
povinně vytvořené rezervy (tzv. 
dohodovací řízení), na základě 
kterého bude odpovídajícím 
způsobem upraven rozpis přímých 
výdajů. Kraje disponují 
dostatečnou finanční rezervou pro 
pokrytí takovýchto mimořádných 
případů. 
 
Jinak akceptováno částečně a 
upraveno jinak.  
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Snížení nejvyššího počtu žáků ve 
třídě podle věty druhé a třetí se 
neuplatní u školy, které v jeho 
uplatnění brání plnění povinnosti 
přednostního přijetí žáka podle § 
36 odst. 7 školského zákona nebo 
dojde-li ke změně stupně 
podpůrného opatření u žáka 
zařazeného ve třídě v průběhu 
školního roku. 

 
Vyhláška č. 48/2005 Sb. 

5. Ke znění § 5a  
(1) V základní škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat žáci se 

zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto 
zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Základní 
školy mohou poskytovat podle svých možností individuální konzultace ve 
všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních škol umístěným 
v tomto zdravotnickém zařízení. 

(2) K zařazení do školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení 
ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Rozsah 
a organizaci výuky žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím 
lékařem. 

Návrh znění: 
Žádáme a navrhujeme, aby se základní školy při zdravotnickém zařízení 
mohly řídit stejnými ustanoveními jako školy a třídy zřízené podle § 16, odst. 
9 školského zákona. To znamená, aby se na ně vztahovala vyhláška 
č. 27/2016 Sb. Tato problematika byla diskutována již v předchozích 
připomínkových řízeních a bylo na ni poukazováno. Ze strany MŠMT bylo 
přislíbeno, že na ZŠ při zdravotnických zařízeních bude pamatováno. 
Pracovníci MŠMT nikdy nezmínili situaci, že se z těchto škol stanou školy 
„běžné“. Přinese to problémy i zřizovatelům, kterými jsou nyní kraje i obce. 
V případě běžné školy by jím měly být obce. 
 

Upraveno jinak a vysvětleno.  
Nejedná se o školu podle § 16 
odst. 9.  
Další odchylky se pro školy při 
zdravotnických zařízeních normují 
následovně: 
 
(3) Základní školy při 
zdravotnických zařízeních se zřizují 
při počtu nejméně 10 žáků. Třída 
školy má nejméně 6 a nejvýše 14 
žáků s přihlédnutím k jejich 
speciálním vzdělávacím potřebám 
a při zajištění jejich bezpečnosti a 
zdraví. 

Vyhláška č. 72/2005 Sb. 
6. Ke znění ust. § 1, odst. 7 

Ředitel školského poradenského zařízení odpovídá za obsah zprávy a doporučení 

Upraveno jinak.  
Ustanovení je vypuštěno.  
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podle odstavce 5 a 6. 
Jak postupovat za situace, že PPP má např. 8 odloučených pracovišť v celém 
kraji – bude ředitel povinen dle tohoto ustanovení podepisovat všechny zprávy a 
doporučení a zodpovídat za jejich obsah ve smyslu odbornosti anebo pouze po 
formální stránce (dodržování podoby zprávy a doporučení dle přílohy vyhlášky 
27/2016 Sb.)? 
Jak také postupovat za situace, kdy se na péči o žáka podílí více školských 
poradenských zařízení. Kdo tedy bude zodpovídat za obsah zprávy a 
doporučení? 
Návrh znění: 
Ředitel školského poradenského zařízení, nebo jím pověřený pracovník 
odpovídá za obsah zprávy a doporučení podle odstavce 5 a 6, v případě, že 
školské poradenské zařízení je součástí školy, zodpovídá za obsah zprávy a 
doporučení podle odstavce 5 a 6 ředitel školy, nebo jím pověřený pracovník 
školského poradenského zařízení.  
 . 
 
 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. 

7. Ke znění ust. § 2, písm. l 
metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů 
pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se 
podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,  
Návrh znění: 
metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, 
asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků, kteří se podílejí 
na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,  
  

Vysvětleno.  
Tlumočníci a jiní nepedagogičtí 
pracovníci musí být rovněž 
metodicky podporováni. Toto 
ustanovení však nemíří na 
osobního asistenta nebo jiné osoby 
poskytující žákovi pomoc, které 
nejsou zaměstnanci školy.  

 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. 

8. Ke znění ust. § 2a, odst. 1, písm. c 
Při poskytování poradenských služeb školy a školská poradenská zařízení 
vycházejí z individuálních potřeb žáka, podporují jeho samostatnost a posilují jeho 
sociální začleňování, 
 
Pracovníci ŠPZ nemají přímou účast na vzdělávání, jak tedy budou toto 
ustanovení realizovat? 

Vysvětleno.  
K tomuto má směřovat jak činnost 
škol, tak i ŠPZ 
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Návrh znění: 
Navrhujeme vypustit.  
  
 
 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. 

9. Ke znění ust. § 2a, odst. 2 
Při poskytování poradenských služeb školská poradenská zařízení poskytují 
neprodleně závěry vyšetření, které jsou podkladem pro doporučení ke vzdělávání 
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, dalšímu školskému poradenskému 
zařízení, které se na péči o žáka podílí. 
Co znamená neprodleně? Vyhláška 27/2016 Sb. hovoří o 30 dnech. 
Návrh znění: 
Navrhujeme vypustit „neprodleně“. 
  
 

Akceptováno.  
 

 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. 

10. Ke znění ust. § 2a, odst. 3, písm. c 
Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka má právo na: 
odmítnutí poskytnutí informací dalším osobám 
Jak to bude s doporučením? Také rodiče mohou odmítnout jeho zaslání do školy? 
Navrhujeme upřesnit. 
  
 

Upraveno jinak.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 

 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. 

11. Ke znění ust. § 2b, odst. 1 
Pro pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku jsou 
využívány diagnostické postupy, nástroje a metody, které mají ověřený standard 
na české populaci, vycházejí z aktuálního stavu poznání a jsou založeny na 
vysoké míře objektivity. Není-li možné použít postupy, nástroje nebo metody 
podle věty první, lze použít ty, které mají potřebnou skupinovou normu 
odpovídající relevantní skupině osob. 
 
Není jasné, co je míněno potřebnou skupinovou normou. Diagnostické nástroje 
používané v ČR nejsou uzpůsobené pro diagnostiku smyslově postižených, a 

Upraveno jinak a vysvětleno.  
Ustanovení bylo přeformulováno.  
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pokud ano, nemají standardizaci na české populaci. (např. nástroj pro měření 
intelektu nevidomých). U speciálně pedagogických nástrojů je situace ještě horší 
než u psychologických. Standardizované naprosto nepokrývají potřebné spektrum 
speciálně pedagogické diagnostiky, která je zásadní pro navržení podpůrných 
opatření. Takto formulované de facto ruší speciálně pedagogickou diagnostiku.  
 
Navrhujeme přeformulovat. 
  
 
 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. 

12. Ke znění ust. § 2b, odst. 3 
Poradenská zařízení volí postupy, nástroje a metody odpovídající účelu vyšetření; 
v případě zásadních rozhodnutí z hlediska vzdělávacích potřeb je nutné 
rozhodnutí založit na využití vícero postupů. Je-li pro poskytování poradenských 
služeb nutné lékařské posouzení zdravotního stavu žáka, pak se k závěrům 
tohoto posouzení vždy přihlíží.  
Návrh znění: 
Poradenská zařízení volí postupy, nástroje a metody odpovídající účelu 
vyšetření; v případě nejednoznačných diagnostických závěrů pro stanovení 
vzdělávacích potřeb je vhodné rozhodnutí založit na využití vícero postupů. 
Je-li pro poskytování poradenských služeb nutné lékařské posouzení 
zdravotního stavu žáka, pak se k závěrům tohoto posouzení vždy přihlíží.  
  
 

Vysvětleno.  
Navrhované znění klade důraz na 
potřebu komplexní diagnostiky 
v případě zásadních posuzování.  

 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. 

13. Ke znění ust. § 3, odst. 2 
Školská poradenská zařízení poskytují poradenské služby prostřednictvím 
pedagogických a dalších pracovníků, jejichž činnost je stanovena v příloze č. 4. 
Ředitel školského poradenského zařízení odpovídá za průběžné metodické 
vedení pracovníků podle věty první.  
Návrh znění: 
Školská poradenská zařízení poskytují poradenské služby prostřednictvím 
pedagogických a dalších pracovníků, jejichž činnost je stanovena v příloze 
č. 4. Ředitel školského poradenského zařízení, nebo jím pověřený pracovník 
a ředitel školy, jejíž součástí je školské poradenské zařízení, nebo jím 

Vysvětleno.  
Odpovídá vždy ředitel.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FDC7L3)



Stránka 101 (celkem 133) 

pověřený pracovník odpovídá za průběžné metodické vedení pracovníků 
podle věty první.  
  
 
 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. 

14. Ke znění ust. § 5, odst. 1 
Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně 
pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně 
pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.  
Doporučujeme stanovit jakým dětem a žákům. Vzhledem k ustanovení § 6, odst. 
1, kde je jasně vyspecifikováno při výchově a vzdělávání jakých žáků poskytuje 
poradenské služby SPC. 
Jak postupovat při vědomí volby ŠPZ ze strany rodiče? SPC nemohou poskytovat 
poradenské služby žákům se závažnou poruchou chování nebo závažnou 
poruchou učení. Vyplývá, že tedy tuto službu by měly poskytovat PPP. Na druhé 
straně nevyplývá, že PPP nemůže poskytovat služby žákům s mentálním, 
tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným 
postižením více vadami nebo autismem. 
Doporučujeme buď stanovit jasně klientelu u PPP i SPC anebo 
nestanovovat ani u jednoho.  
  

Vysvětleno.  
  

 
Vyhláška č. 492/2005 Sb. 

15. Ke znění ust. § 3, odst. 6 
(6) Příplatky se stanoví na 
j) podpůrná opatření se zřetelem k normované finanční náročnosti stanovené 
jiným právním předpisem, … 
Návrh znění: 
Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. uvádí pro jednotlivá postižení výčet a účel 
kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek. 
Některé jsou investičního charakteru.  
Dle ust. § 160 písm. c) a d) školského zákona lze ze státního rozpočtu použít 
finanční prostředky na výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou 
dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9, výdaje na učební pomůcky, 
výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona 
poskytovány bezplatně, … 

Vysvětleno.  
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Z ust. § 160 písm. c) a d) školského zákona nelze hradit kompenzační pomůcky a 
pomůcky investičního charakteru.  
Navrhujeme přeformulovat. 
  
 
 
Vyhláška č. 492/2005 Sb. 

16. Ke znění ust. § 3, odst. 6 
(6) Příplatky se stanoví na … 
Návrh znění: 
V § 16 školského zákona a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. je uvedena možnost 
poskytnutí podpůrného opatření s normovanou finanční náročností včetně zřízení 
asistenta pedagoga obecně i pro školská zařízení. V předkládaných změnách je 
úprava o možnosti poskytování podpůrných opatření zmiňována pouze u 
některých školských zařízení. Je třeba jasně stanovit, zda bude možné poskytovat 
finanční prostředky na podpůrná opatření ve všech školských zařízeních 
uvedených ve školském zákoně.  
Navrhujeme přeformulovat. 
  

Vysvětleno.  
V zásadě platí, že podpůrná 
opatření se poskytují rovněž ve 
školských zařízeních, ale záleží na 
povaze konkrétního podpůrného 
opatření. Ta, která jsou přísně 
vázána z povahy věci nebo na 
základě právních předpisů na 
vzdělávání, nebudou samozřejmě 
poskytována ve školských 
zařízeních.  
  

CZESHA Unie CZESHA uplatnila identické připomínky jako UZSČR. Viz vypořádání připomínek 
UZSČR. 

ČOSIV  
K bodu 3. (§ 2, odst. 3 až 5) 
 
 
Navržené ustanovení odst. 3 a 4 je třeba dát do souladu s ustanovením § 34 odst. 
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„školský zákon“).  
 
Doporučujeme zařadit následující odstavec (případně doplnit větu do odst. 5):  
„(X) Snížení počtu dětí podle odstavců 3 a 4 se neuplatní u školy, které v 
jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 
odst. 4 zákona“. 
 
Zdůvodnění: Uplatnění ustanovení by se nemělo týkat dětí přednostně přijatých 
k předškolnímu vzdělávání – pokud by na základě aplikace ustanovení odst. 3 a 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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vyhlášky mělo být odmítnuto či ze vzdělávání v mateřské škole vyloučeno pětileté 
dítě, jednalo by se o postup, který není v souladu s ust. § 34 odst. 4 zákona a 
nelze jej vymáhat vyhláškou. 
 
Doporučujeme dále doplnit podrobnosti k postupu ředitele školy, zejména 
v situacích, kdy budou podpůrná opatření 3. až 5 stupně dítěti stanovena 
v průběhu školního roku – je třeba stanovit, jak bude počet dětí snižován. 
Upozorňujeme, že aplikace opatření může způsobovat řadu problémů, zejména, 
bude-li třeba ke  snížení počtu některé děti z předškolního vzdělávání vyloučit, 
protože z kapacitních důvodů je nebude možné přemístit do jiné třídy. Rodiče 
těchto dětí pak mohou oprávněně namítat, že jejich dítě je aplikací ustanovení o 
povinném snižování počtu dětí ve třídě, kde se vzdělává dítě se SVP, poškozeno. 
Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že školský zákon tuto variantu ukončení 
předškolního vzdělávání v § 35 nepřipouští. I z tohoto důvodu doporučujeme do 
ustanovení odst. 3 doplnit termín „zpravidla“.  
 
Dále je třeba v odst. 3 upravit chybný na odkaz ve druhé větě. 
 
Slovní spojení „nejvyšší počet dětí ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 
19“  uvedené v odst. 3 je hůře srozumitelné a je též nejednoznačné. Považujeme 
za vhodnější navržené zpřesnění, ze kterého je zřejmé, že snížení se týká obou 
postupů ( o 2 děti a o 1 dítě) dohromady – tzn. ať už uplatněním jedné varianty či 
jejich kombinací lze dosáhnout maximálního snížení o pět dětí. 
 
Doporučujeme též v odstavci 3 termín „žák“ nahradit termínem „dítě“, neboť se 
jedná o předškolní vzdělávání. 
 
Doporučujeme následující úpravu odst. 3: 
„(3) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého 
nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 zpravidla 
snižuje o 2 děti; to platí i v případě žáka dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 
třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se 
zpravidla dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 
třetího stupně, které není uvedeno ve větě první druhé; nejvyšší počet dětí ve 
třídě dosažený tímto snížením je nejméně 19. Postupy uvedenými ve větě 
druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5 dětí. 
 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
 
 
 
Akceptováno částečně a 
upraveno částečně jinak. 
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Dále je nezbytné v ustanovení odst. 3 doplnit, jak bude při snižování počtu dětí 
postupováno ve třídách, které nejsou naplněny maximálním počtem dětí 
uvedeným v odstavci 2. 
 
 
 
K bodu 1. (§3a) 
Do ustanovení § 3a odst. 1 doporučujeme na konec věty doplnit sousloví „s 
dítětem“. Rozhovor je veden i s rodiči v souvislosti s formálním přijetím žádosti, 
zde jsou však primárně míněny aktivity s dítětem (jinak by nebyly podmiňovány 
jeho přítomností). 
V navrhovaném ustanovení § 3a odst. 6 doporučujeme stylistickou úpravu. 
Navržené znění totiž není dostatečně konkrétní. Slovní spojení „z hlediska 
rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ není pro účely 
normativního textu vhodné, neboť dostatečně nespecifikuje, ve vztahu k jakému 
obsahu RVP PV  má být připravenost dítěte pro docházku do školy orientačně 
posuzována. Jsou to nesporně očekávané výstupy RVP PV, ke kterým je aktuální 
úroveň rozvoje dovedností a schopností dítěte vztahována, proto považujeme za 
vhodné navrhované zpřesnění.  
Formulace „zvolí činnosti podle vlastního výběru, které lze v průběhu zápisu 
zjistit“ je obsahově chybně – škola volí činnosti (např. skládání rozstřiženého 
obrázku), ve kterých lze orientačně posoudit úroveň rozvoje nějaké schopnosti či 
dovednosti (zde zrakového vnímání a prostorové orientace). 
Doporučujeme následující úpravu:  
„(6) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu 
k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje 
dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených 
Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí 
schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu 
orientačně posoudit“. 
 

Akceptováno.  

 
K bodu 2 (§ 4  odst. 7) 
 
Doporučujeme doplněné ustanovení ke snižování počtu žáků ve třídě uvést do 
souladu s ust. § 36 odst. 7 školského zákona. Školský zákon v § 36 odst. 7 

Akceptováno částečně a 
upraveno částečně jinak. 
Reformulováno s ohledem na větší 
srozumitelnost. 
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ukládá základní škole zřizované obcemi přijmout všechny žáky ze spádové oblasti 
do naplnění kapacity. Na základě ustanovení vyhlášky o dodatečném snižování 
počtu žáků nelze odmítnout přijetí ani vyloučit z povinné školní docházky žáka ze 
spádové oblasti školy.  
 
Doporučujeme doplnit samostatný odstavec s následujícím zněním: 
„Snížení počtu žáků podle odstavce 7 se neuplatní u školy, které v jeho 
plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 
zákona.“ 
 
Důrazně doporučujeme dále upravit ustanovení o snižování počtu žáků tak, aby 
na základě jeho aplikace nebylo možné vyloučit z plnění povinné školní 
docházky ani žáka, který se vzdělává ve škole, která pro něho není spádová. 
Většina základních škol v ČR jsou malé školy s jednou třídou v postupovém 
ročníku, v takových školách nelze naplnění ustanovení o povinném snižování 
počtu žáků dosáhnout přeřazením žáků do paralelní třídy. Pokud u žáka vznikne 
potřeba poskytování podpůrných opatření 3. - 5. stupně až v průběhu docházky 
do ZŠ (např. úrazem nebo závažným onemocněním) nebo se žák s potřebou PO 
do spádové oblasti školy přistěhuje, nebude mít malá škola jinou možnost jak 
naplnit ustanovení o snižování počtu žáků, než vyloučením jednoho resp. dvou 
žáků, kteří pocházejí ze spádové oblasti jiné základní školy. Toto řešení však 
považujeme za krajně nevhodné, a proto doporučujeme i v tomto případě do 
ustanovení § 4 odst. 7 věty druhé a třetí doplnit slovo „zpravidla“. Pokud 
předkladatel bude trvat na bezvýjimečné aplikaci ustanovení o snižování počtu 
žáků, doporučujeme popsat postup, jaký má ředitel zvolit právě v těchto 
případech včetně rozhodnutí o tom, kdo bude odpovídat za zajištění pokračování 
v plnění povinné školní docházky u vyloučených žáků.   
 
Slovní spojení „nejvyšší počet žáků ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 
25“ je hůře srozumitelné a je též nejednoznačné. Považujeme za vhodnější 
navržené zpřesnění, ze kterého jednoznačně vyplývá, že uplatněním jedné 
varianty snížení počtu žáků či jejich kombinací lze dosáhnout maximálního 
snížení o pět žáků. 
 
 
Doporučujeme následující úpravu ust. § 4 odst. 7: 
„(7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet podle věty první se 

Doplnění věty v § 4 odst. 7 
vyhlášky č. 48/2005 Sb.: 
 
 „Snížení nejvyššího počtu žáků ve 
třídě podle věty druhé a třetí se 
neuplatní u školy, které v jeho 
uplatnění brání plnění povinnosti 
přednostního přijetí žáka podle § 
36 odst. 7 školského zákona nebo 
dojde-li ke změně stupně 
podpůrného opatření u žáka 
zařazeného ve třídě v průběhu 
školního roku.“. 
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zpravidla snižuje o 2 žáky za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením 
čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka 
s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. 
Nejvyšší počet podle věty první se zpravidla dále snižuje o 1 za každého žáka s 
přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě 
druhé; nejvyšší počet žáků ve třídě dosažený tímto snížením je nejméně 
25..Postupy uvedenými ve větě druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve 
třídě nejvýše o 5 žáků.“ 
Dále je nezbytné v ustanovení odst. 3 doplnit, jak bude při snižování počtu 
žáků postupováno ve třídách, které nejsou naplněny maximálním počtem 
žáků uvedeným ve větě první. 
 
 
 
 
K bodu 5 (§ 5 odst. 6) 
 
I v případě snižování počtu žáků ve skupině doporučujeme doplnit slovo 
„zpravidla“ pro případy, kdy by bylo nutné počet žáků ve skupině snížit v průběhu 
vzdělávání v daném předmětu (např. cizím jazyce). I v tomto případě 
považujeme za nevhodné, pokud by na základě aplikace ustanovení o 
snižování počtu žáků z důvodu přítomnosti žáka se SVP jiný žák či žáci 
museli ukončit vzdělávání v daném předmětu. Jedná se např. o situace, kdy 
škola s jednou třídou v každém ročníku dělí děti na skupiny podle vyučovaného 
jazyka. Vyloučený žák by pak již nemohl pokračovat ve vzdělávání ve zvoleném 
jazyce a musel by přestoupit např. z angličtiny na němčinu. 
Doporučujeme následující úpravu: 
„(6) Za každého ve skupině zařazeného žáka s přiznaným podpůrným opatřením 
čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet žáků ve skupině podle odstavce 5 
zpravidla snižuje o 2 žáky; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným 
opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.“ 
Dále je nezbytné v ustanovení odst. 6 doplnit, jak bude při snižování počtu 
žáků postupováno ve skupinách, které nejsou naplněny nejvyšším počtem 
žáků. 
 

Akceptováno. 

 Akceptováno. 
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Ad. Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K § 1 odst. 2. 
 
Na konec věty druhé doporučujeme doplnit „a na základě rozhodnutí orgánu 
veřejné moci podle jiného právního předpisu.“ 
Zdůvodnění: 
Využití poradenské služby může nařídit obecní úřad obce s rozšířenou působností 
(orgán sociálně právní ochrany dětí) či soud. Na orgán veřejné moci je 
odkazováno i dále v návrhu předpisu. 
 

 

Ad. Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 12 (§ 2a, odst 3.) 
Doporučujeme následující formulační úpravu: 
3) Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka má právo na  

a) informace o poradenských službách ve poskytovaných školeou a ve 
školskýém poradenskýém zařízením, 

b) podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování 
poradenských služeb ve školském poradenském zařízení, 

c) odmítnutí poskytnutí informací dalším osobám, 

d) odmítnutí poradenské péče, 

e) volbu školského poradenského zařízení.  

V případě písmene c) doporučujeme upřesnit, že odmítnutí poskytnutí informací 
dalším osobám se nevztahuje na subjekty stanovené jinými právními předpisy 
(např. povinnost předání doporučení z vyšetření škole a školskému zařízení 
stanovená školským zákonem). O skutečnosti, že výstupy z poskytování 
poradenské služby (doporučení) budou předány dalším subjektům bez ohledu na 
souhlas či nesouhlas subjektu údajů, by měl být subjekt údajů předem 
informován. 
 

Akceptováno.  

 
Ad. Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
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K bodu 12 (§ 2b odst. 1) 

 
 
Ustanovení § 2b odst. 1 doporučujeme zcela vypustit. Termín „ověřený standard 
na české populaci“ je odborně nepřesný. Kvantitativní diagnostické nástroje by 
měly být standardizovány na české populaci, tzn. je ověřena jejich reliabilita a 
validita a jsou opatřeny normami stanovenými pro českou populaci. Lze tedy 
zvážit formulaci „byly standardizovány na české populaci“ případně „mají normy 
vytvořené pro českou populaci.“ Nicméně metody a postupy kvalitativní 
(pozorování, rozhovor, analýza spontánních produktů) žádné normy stanoveny 
nemají a ani je mít nemohou, stejně tak z jejich podstaty nelze hovořit o vysoké 
míře objektivity, protože interpretace dat získaných kvalitativními postupy je vždy 
subjektivní Přesto jsou tyto metody neméně důležité a pro komplexní posouzení 
potřeb jedince nepostradatelné. Celá konstrukce odstavce 1 je navíc poněkud 
nelogická. V první větě je zavedeno pravidlo, které je druhou větou rozvolněno. 
V druhé větě je požadováno pouze použití nástrojů opatřených normami, byť by 
byly stanoveny pro jinou populaci. Aktuálnost ani objektivita již požadovány 
nejsou. Formulace také de facto vylučuje využití kvalitativních metod. 
 
Pravidlo zavedené v § 2b odst. 2 mnohem lépe vystihuje požadavky, které jsou na 
používané diagnostické postupy a metody kladeny v kontextu podpory žáka. 
 
Doporučujeme též změnu pořadí odst. 2 a 3 a přečíslování odstavců: 
 

§ 2b 

Pedagogicko-psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

(1) Pro pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku 
jsou využívány diagnostické postupy, nástroje a metody, které mají ověřený 
standard na české populaci, vycházejí z aktuálního stavu poznání a jsou 
založeny na vysoké míře objektivity. Není-li možné použít postupy, nástroje 
nebo metody podle věty první, lze použít ty, které mají potřebnou 
skupinovou normu odpovídající relevantní skupině osob.  

(3) Poradenská zařízení volí postupy, nástroje a metody odpovídající účelu 

 
 
 
Akceptováno částečně.  
Ustanovení bylo reformulováno, 
přičemž odst. 1 již neobsahuje 
formulaci o „ověřeném standardu 
na české populaci“. Rovněž 
neimplikuje použitelnost toliko 
kvantitativních metod. Pořadí 
odstavců 2 a 3 bylo změněno.  
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vyšetření; v případě zásadních rozhodnutí z hlediska vzdělávacích 
potřeb je nutné rozhodnutí založit na využití vícero postupů. Je-li pro 
poskytování poradenských služeb nutné lékařské posouzení zdravotního 
stavu žáka, pak se k závěrům tohoto posouzení vždy přihlíží. 

(2) Přednostně se užívají diagnostické postupy, nástroje a metody, které 
mají prokazatelný přínos pro diagnosticko-intervenční péči ve vzdělávání 
žáka, slouží k zjištění vzdělávacích potřeb žáka a pro uzpůsobení postupů 
práce s ním, v domácím prostředí i ve škole. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad. Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
K bodu 16 (§ 4) 
 
V § 4 odst. 1 písm. c) doporučujeme vypustit termín „podpory“. Školský zákon 
definuje pouze stupeň podpůrného opatření nikoliv stupeň podpory žáka. 
c) o doporučeních k poskytování podpůrných opatření, jejich druhu, skladbě 
a stupních podpory a o případných změnách těchto doporučení,  

 

Akceptováno.  

Ad. Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
 
K § 5 
Doporučujeme do ustanovení § 5 odst. doplnit, že v odůvodněných případech 
pracovníci poradny poskytují služby také v domácím prostředí klienta. Jedná se o 
narovnání stavu, neboť v domácím prostředí klientů můžou poradenské služby 
poskytovat pouze centra. Také v případě klientů poraden je někdy pro komplexní 
zajištění potřeb klienta nezbytné poskytnutí služeb v jeho domácím prostředí. 

Neakceptováno. 
Poskytování služeb v domácím 
prostředí nikdy nebylo nedílnou 
součástí poradenských služeb 
poradny. Vzhledem k obsahovému 
zaměření činnosti poraden k tomu 
ani MŠMT nevidí důvod.  
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(4) Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a 
návštěvami zaměstnanců právnické osoby vykonávající činnost poradny ve 
školách a školských zařízeních, v odůvodněných případech také v rodinách.  

 
 
K bodu 30 (§ 7) 
 
Doporučujeme formulační a věcné úpravy ustanovení § 7. Věcné úpravy zahrnují 
především odstranění duplicit ve vymezení zaměření poradenských služeb a také 
přesunutí ustanovení definujících další okolnosti poskytování poradenských 
služeb do obsahově vhodnější části textu. Doporučujeme též omezit včasnou 
intervenci, kterou zajišťuje škola pouze na oblasti vzdělávání případně zapojení 
v kolektivu, ostatní oblasti krizové intervence pedagogickým pracovníkům 
nepřísluší a je třeba zajištění jejího poskytnutí jinými odborníky. 
 Doporučujeme následující úpravu: 

 „(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím 
počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na 

a)  uskutečňování poskytování podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami ve stanoveném rozsahu a kvalitě,  

a) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 
poskytovaných žákům se speciálními vzdělávacím potřebami, 

b) prevenci školní neúspěšnosti,  

c) podporu volby povolání a poskytování služeb kariérového 
poradenství spojujícího vzdělávací, informační a poradenskou 
podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního 
uplatnění,  

d) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného 
kulturního prostředí,  

e)     podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
Neakceptováno.  
 
 
 
 
 
Upraveno jinak.  
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f) podporu volby povolání a poskytování služeb kariérového poradenství,  

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími 
obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání 
kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení, 

h)      včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a 
třídních kolektivů v oblasti vzdělávání nebo zapojení v kolektivu, 

i)      předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem 
šikany a diskriminace, 

j) sledování průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů 
aplikovaných uskutečňovaných školou,  

k)      metodickou podporu učitelům při aplikaci zavádění psychologických 
a speciálně pedagogických aspektů opatření vzdělávání do vzdělávací 
činnosti školy, 

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

m) spolupráce školy při poskytování poradenských služeb s poradenským 
zařízením, 

n) spolupráci s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.“.  

„(3) Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve 
škole, který zahrnuje popis činností a vymezení odpovědnosti 
pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program 
školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším 
projevům rizikového chování. 

(4) Pedagogičtí pracovníci uvedení v odstavci 1 se podílejí na zajišťování 
podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují 
s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. 
(5) Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti 
dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností 
uvedených v příloze č. 1 a 2 a služeb zajišťovaných školou.“. 

Akceptováno.  
 
 
 
 
  
Neakceptováno. Nemusí se nutně 
týkat vzdělávání.  
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Neakceptováno.  
 
 
 
Neakceptováno.  
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
Plyne z jiných právních předpisů. 
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Požadujeme uvedení následujících standardních činností speciálně 
pedagogických center pro poruchy autistického spektra: 

a) podpora celkového rozvoje osobnosti žáka s poruchou autistického 
spektra (PAS) s využitím metodiky strukturovaného učení a dalších 
vědecky ověřených speciálních metod a postupů, 

b) metodická podpora rozvoje funkční komunikace žáka, 

c) metodická podpora při rozvoji dovedností v oblasti sociálního chování a 
adaptace žáka, 

d) metodická podpora při tvorbě didaktických a speciálních pomůcek, 

e) metodická podpora pedagogům včetně konzultace přímo ve školách a 
školských zařízeních zaměřená na eliminaci problémového chování žáka, 
podpora pedagoga při ovlivňování celkového klimatu třídy, v níž je 
vzděláván žák s PAS, účast na případových konferencích s dalšími 
odborníky, kteří poskytují péči žákovi s PAS, 

f) metodické vedení zákonných zástupců žáka (podpora např. v oblasti 
rozvoje funkční komunikace, sociálních dovedností, pracovních návyků, 
sebeobsluhy, volnočasových aktivit, zvládání problémového chování), 

g) odborná spolupráce s dalšími odborníky, kteří se podílejí na diagnostice a 
následné péči z důvodu konkrétních obtíží žáka s PAS, 

h) metodická, přednášková a osvětová činnost zaměřená na problematiku 
PAS. 

 
 

 
 
Neakceptováno.  
Původně navrhované formulace 
považuje MŠMT za adekvátní, 
přičemž vycházejí ze stávajícího 
znění vyhlášky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APSPC Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

1, §1b, (1) 
názvosloví 

…zdravotně oslabení…. 
Kdo to je? Je i dítě se zdravotním postižením  (které je aktuálně nemocné)  
zdravotně oslabené? Takto uváděné pojmy jsou matoucí 

Vysvětleno.  
Pojem používá i stávající právní 
úprava a neční potíže při 
interpretaci.  
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Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

 
2, §2,(3) 
Snížení počtu dětí 

Proč bylo vybráno jen MP? Proč ne autismus? Nebo kombinované postižení? 
Dále není jasné, zda platí i pro případ, že je ve třídě 1 dítě s PO ve 3. st. Pokud je 
to tak, je to neekonomické a v současné době, kdy ještě řada MŠ není schopna 
uspokojit všechny zájemce, se obrací proti dětem se SVP – MŠ je nepřijímají.   

 
Doplnit i jiné typy postižení…., přesněji popsat 
 

Vysvětleno.  
U mentálního postižení máme za 
to, že jde o v průměru o vyšší 
pedagogickou náročnost.  

Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb 
 
3, §3a,(7) 
Základní škola informuje….. 

Jak bude škola zjišťovat během zápisu, které dovednosti dítě zvládá? Může to být 
nesystematické, protože každá škola si bude všímat něčeho jiného, testovat 
nemůže….  

Dát doporučení aby se obrátili na ŠPZ…. 

 

 

 

Vysvětleno.  
Postup školy bude pouze pro 
orientační účely, aby právě kupř. 
identifikovala, že danému žákovi je 
vhodné doporučit návštěvu ŠPZ.  

Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb 

3, §4, (7) 

Stejné jako …. 2, §2,(3) 

Snížení počtu dětí 

Vysvětleno.  
U mentálního postižení máme za 
to, že jde o v průměru o vyšší 
pedagogickou náročnost. 
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Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb 
6, § 1, (odst. 7) 
 
 
Ředitel školského poradenského zařízení odpovídá za obsah zprávy a doporučení 
podle odstavce 5 a 6.“. 
 

Ředitel ŠPZ může odpovídat za formu, strukturu, legislativu, ale ne za obsah. Za 
obsah zprávy musí odpovídat ten pracovník, který vyšetření či jiné úkony provádí. 
– tzn. psycholog, spec.ped. 

Neakceptováno.  
Odpovídá ředitel bez ohledu na to, 
kdo reálně vypracoval.  

Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb 
7, § 2a, (odst. 3) 
 

poskytují zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, 
které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky, 

 
neposkytují doporučení, to se dle 27/2016 zasílá škole, bylo by třeba to lépe 
specifikovat 

Neakceptováno.  
Poskytuje se nejenom škole, ale i 
žákovi (dle vyhlášky č. 27/2016 
Sb.). 

Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb 
7, § 2b, (odst. d) 
… Je-li pro poskytování poradenských služeb nutné lékařské posouzení 
zdravotního stavu žáka, pak se k závěrům tohoto posouzení vždy přihlíží.“. 
Problém se může  stát v případě rozdílných posudků ŠPZ a lékařů. Resort 
školství má jiná kritéria pro posuzování obtíží žáka než resort zdravotnictví. Např. 
otázka souběhu vad – ve školství nelze při LMP diagnostika SPU, naopak lékaři 
(klinický psycholog) tento souběh akceptuje, dále pak dysfázie + LMP, LMP + 
Aspergerův syndrom. Samotná diagnostika mentálního postižení je ve školství 
vázaná přísnějšími kritérii (viz. Metodická informace k diagnostice rozumových 
schopností žáků v ŠPZ č.j. MSMT -4842/2015) 
Který pohled bude pak mít váhu? Rodič bude trvat na tom, aby se vždy přihlíželo  
k lékařskému posudku. 

Neakceptováno. Není zřejmé, jak 
by bylo možné připomínku 
akceptovat.  
Podstatou není to, kdo je 
odpovědný a ke komu se přiklonit. 
Je odpovědností ŠPZ doporučit 
optimální podpůrná opatření a 
k závěrům lékaře přihlížet (tento 
stanovuje diagnózu, nikoliv však co 
potřebuje pro vzdělávání).  
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Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb 
8, § 2b, (1) 
Pro pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku jsou 
využívány diagnostické postupy, nástroje a metody, které mají ověřený standard 
na české populaci, vycházejí z aktuálního stavu poznání a jsou založeny na 
vysoké míře objektivity. Není-li možné použít postupy, nástroje nebo metody 
podle věty první, lze použít ty, které mají potřebnou skupinovou normu 
odpovídající relevantní skupině osob 
Nemáme žádné standardizované nástroje, ani relevantní pro skupinu stejně 
postižených…. 
Není jasné, co je míněno potřebnou skupinovou normou. Diagnostické nástroje 
používané v ČR nejsou uzpůsobené pro diagnostiku smyslově, ale ani tělesně 
postižených) 
U speciálně pedagogických nástrojů je situace ještě horší než u psychologických. 
Standardizované naprosto nepokrývají potřebné spektrum speciálně pedagogické 
diagnostiky, která je zásadní pro navržení podpůrných opatření. Takto 
formulované de facto ruší speciálně pedagogickou diagnostiku. 
Bude nezbytné vytvořit takové diagnostické (speciálně pedagogické materiály, 
které by po standardizaci mohly sloužit k diagnostice speciálních vzdělávacích 
potřeb ve vztahu k doporučování konkrétních PO v navržených úrovních.  

 

Neakceptováno.  
MŠMT provádí metodické vedení. 
ŠPZ jsou informována 
prostřednictvím webu. Není zřejmé, 
jak by bylo možné akceptovat.  

Přednostně se užívají diagnostické postupy, nástroje a metody, které mají 
prokazatelný přínos pro diagnosticko-intervenční péči ve vzdělávání žáka, slouží k 
zjištění vzdělávacích potřeb žáka a pro uzpůsobení postupů práce s ním, 
v domácím prostředí i ve škole 
ŠPZ by měla být informována o tom, které nástroje jsou vyhovující,  
a které  nikoli. 
 
Obzvláště ve vztahu ke stanovení míry podpory!!! 

Neakceptováno.  
MŠMT provádí metodické vedení. 
ŠPZ jsou informována 
prostřednictvím webu. Není zřejmé, 
jak by bylo možné akceptovat. 

Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb 
8, § 3, (odst. 2) 
…odpovídá za průběžné metodické vedení pracovníků podle věty první.“. 
Není zcela jasné, co je tím míněno. Odpovídá za to, že budou pracovníci ŠPZ 

Neakceptováno.  
Není zřejmé, jak by bylo možné 
upravit. Odpovídá za jeho zajištění, 
ale nikoliv za to, že to bude osobně 
provádět.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9FDC7L3)



Stránka 116 (celkem 133) 

metodicky vést učitele v inkluzi nebo bude sám metodicky vést pracovníky ŠPZ 
(ředitel školy, při kterém je ŠPZ, toho mnohdy o činnosti ŠPZ moc neví, 
kompetence rád předává vedoucímu pracovníkovi ŠPZ, který však nemá nilak 
zkrácenou přímou práci )????   
Upravit tak, aby šlo realizovat v praxi 
10, §6, (odst 1) 
Centrum poskytuje poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků 
s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, 
souběžným postižením více vadami nebo autismem. Jedno centrum poskytuje 
poradenské služby podle věty první v rozsahu odpovídajícím jednomu nebo více 
druhům znevýhodnění podle části II bodů 1 až 8 přílohy č. 2 k této vyhlášce 

 

Tímto ustanovením se de facto zruší SPC, která v minulých letech MŠMT zavedla 
do školského rejstříku (nesystémově) pro žáky s SPU a SPCH. Není jasné, zda si 
MŠMT tuto skutečnost uvědomuje a připraveno ji řešit. 
 

Vysvětleno.  
SPC by nemělo nově poskytovat 
služby pro žáky se specifickými 
poruchami učení a chování.  

Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb 
10, §6, (odst 4b ) 
zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků uvedených v odstavci 1 v součinnosti s 
lékaři a dalšími odborníky, zpracovává odborné podklady pro nastavení 
podpůrných opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení nebo přeřazení do škol a 
školských zařízení a pro další vzdělávací opatření, připravuje zprávy z vyšetření 
a vypracovává zprávy z vyšetření a  doporučení ke vzdělávání žáků 

 

Nejasná terminologie „připravuje zprávy“ a Vypracovává  zprávy“ – jedná se o 
duplicitu? 

Akceptováno.   

10, §6, odst 4(c) 
Zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro 
žáky uvedené v odstavci 1, kteří jsou vzděláváni ve třídě, oddělení nebo studijní 
skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo kterým je 

Akceptováno.  
Doplněna důvodová zpráva.  
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stanoven jiný způsob plnění povinné školní docházky4 

Je uvedeno, co je myšleno pod pojmy SP péče a SP vzdělávání? 
 
Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
Příloha č. 1 -Informační a metodická činnost. Příprava podkladů ke vzdělávání. - 
odst6) 
Pokud ŠPZ zjistí jako první klinickou diagnózu 

nezjistí, my zjistíme pouze terén a projevy možné klinické dg, dg. musí zjistit 
MUDr. 

Akceptováno. Upraveno.  

Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb 
Příloha č. 2 
Vyhledávání žáků uvedených v § 6 odst. 1. 
Opravdu je to myšleno jako depistáž? U všech druhů postižení…i MP? 
 
Jak bude konkrétně prováděna? 
 
s výjimkou SPC pro žáky s NKS) nemůže SPC provádět, zakázka musí přijít od 
rodiče:  SPC nemá pravomoc kohokoliv oslovovat a zjišťovat zdravotní stav dítěte, 
aby mohlo předpokládat, že jde o dítě s postižením 

Akceptováno.  

Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb 
Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků 
uvedených v § 6 odst. 1. v rámci tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků 
pedagogicko-psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění 
komplexní péče zaměřené nejen na žáka uvedeného v § 6 odst. 1, ale na celou 
jeho rodinu.  
V rámci podpory SPC nelze řešit komplexně celou problematiku  - např. 
partnerské vztahy, rozvod, rozpad rodiny, svěření do péče atd., otázkou je 
odpovídající vzdělání poradenského pracovníka. Toto zabezpečuje poradenské 
zařízení pro rodinu a mezilidské vztahy.  
SPC (pravděpodobně ani PPP) nemají na tak rozsáhlou práci kapacity 

Vysvětleno.  
Nelze chápat šířeji, než jako 
činnosti zaměřené na žáka a jeho 
rodinné prostředí.  

Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb 
Příloha 4 -Psycholog v ŠPZ 
 

Neakceptováno a vysvětleno.. 
Subsumováno pod bodem a).  
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nemá uvedenu možnost vypracovávat posudky pro uzpůsobení maturitní zkoušky, 
závěrečné zkoušky a přijímacího řízení jako spec. ped. 
Psycholog i spec. ped. nemají právo jako sociální pracovník - zjišťovat důvod 
poradenské služby, spolupracuje a podílí se na získávání podkladů v rámci 
poradenské služby, poskytuje informační služby, zejména ohledně institucí 
poskytujících pomoc a podporu žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského 
zákona (když soc. prac. bude chybět, kdo to bude dělat?) 
Mnohokrát jsme předávali upravené standardní činnosti za všechny typy SPC. 
Nebylo pravděpodobně akceptováno. Doporučuji znovu vypracovat. Posílám 
návrh SPC pro PAS 
Upravené standardní činnosti SPC PAS 
Standardní činnosti speciální s klientem SPC pro PAS: 

a) podpora celkového rozvoje osobnosti žáka s poruchou autistického 
spektra (PAS) s využitím metodiky strukturovaného učení a dalších 
vědecky ověřených speciálních metod a postupů, 

b) metodická podpora rozvoje funkční komunikace žáka, 
c) metodická podpora při rozvoji dovedností v oblasti sociálního chování a 

adaptace žáka, 
d) metodická podpora při tvorbě didaktických a speciálních pomůcek, 
e) metodická podpora pedagogům včetně konzultace přímo ve školách a 

školských zařízeních zaměřená na eliminaci problémového chování žáka, 
podpora pedagoga při ovlivňování celkového klimatu třídy, v níž je 
vzděláván žák s PAS, účast na případových konferencích s dalšími 
odborníky, kteří poskytují péči žákovi s PAS, 

f) metodické vedení zákonných zástupců žáka (podpora např. v oblasti 
rozvoje funkční komunikace, sociálních dovedností, pracovních návyků, 
sebeobsluhy, volnočasových aktivit, zvládání problémového chování), 

g) odborná spolupráce s dalšími odborníky, kteří se podílejí na diagnostice a 
následné péči z důvodu konkrétních obtíží žáka s PAS, 

h) metodická, přednášková a osvětová činnost zaměřená na problematiku 
PAS. 

 

Částečně akceptováno.  

Velmi postrádáme přílohu, která by se týkala standardů práce ŠPZ tak, jak na 
nich bylo pracováno v pracovních skupinách (bohužel odděleně (standardní 
postupy, standard vyšetření…..). Práce byly předčasně ukončeny s tím, že je to 
všechno špatně  a že to někdo??? Dodělá (nebo předělá???) a výsledky nám již 
nebyly předány – je to vůbec připomínka? 

Neakceptováno.  
Jedná se o metodické materiály, 
které jsou připraveny, ale nelze je 
dát do normativního textu.  
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Důvodová zpráva 
V. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Připomínka: 
Ve vyhlášce tzv. poradenské (původně 72) postrádáme slíbenou přílohu, která by 
měla obsahovat standardy práce ŠPZ a součástí těchto standardů (alespoň tak o 
tom bylo jednáno v pracovní skupině, jejíž práce byla pak přerušena), by pak 
mělo být i nějaké normování optimálního počtu klientů na jednoho odborného 
pracovníka ve vztahu k požadovaným úkonům vzhledem k nové legislativě. 
Pokud by tomu tak bylo, pak by se velmi rychle ukázalo, že ve stávajícím počtu 
pracovníků, je požadovaný objem práce nerealizovatelný. Vyčíslení potřeby 
navýšení počtu pracovníků a následné doplnění by ale jistě mělo finanční dopad a 
nebylo by tak možné považovat právní úpravu za rozpočtově neutrální. 

Neakceptováno.  
Odůvodnění nenahrazuje 
metodické materiály, má jiné účely. 

OSF  
Ad předvídatelnost a přiměřenost rozdílů ve zjišťování vzdělávacích 
potřeb, přiznávání a poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování 
jejich efektu na vzdělávání konkrétního dítěte   
- Návrh prováděcích předpisů neobsahuje standard práce poradenských 
pracovníků, ale pouze některé principy práce (respektování lékařských zpráv, 
odeslání na lékařské vyšetření, používání odborných metod pro zjišťování potřeb 
dětí).  
- Návrh změny vyhlášky č. 72/2015 Sb. neobsahuje ani sjednocený postup ŠPZ 
pro posuzovaní potřeb dětí, ani vyhodnocování poskytovaných PO za strany ŠPZ. 
To způsobí, že děti s SVP i MN děti budou i nadále posuzovány velmi rozdílně 
nejen mezi jednotlivými kraji, ale i mezi jednotlivými ŠPZ. 
- K tomu, aby bylo odstraněna i tato nepřiměřenost stávajícího systému, je 
potřeba sjednotit vlastní výkon agendy. Pokud k tomu nedojde, hrozí nařčení 
z nerovnosti při poskytování PO dětem, protože typově shodné handicapy budou i 
nadále posuzovány zcela odlišně. Školský poradenský sektor se tak nezbaví 
syndromu lékařské posudkové služby v sociálním zabezpečení s tím rozdílem, že 
nepojistné dávky sociálního zabezpečení nejsou nárokové, zatímco poskytování 
podpůrných opatření ve vzdělávání je od 1. 9. 2016 vymahatelným nárokem. 
- Z tohoto důvodu je nezbytné doplnit návrh právních předpisů o standardy práce 
poradenských pracovišť – postupy pro identifikaci vzdělávacích potřeb a postupy 
pro vyhodnocování poskytování podpůrných opatření. 
 

Vysvětleno.  
Jedná se o metodické materiály, 
které jsou připraveny, ale nelze je 
dát do normativního textu. 
MŠMT ve spolupráci s podřízenými 
organizacemi připravuje tyto 
materiály, které bude šířit a 
v souladu s nimi bude i metodicky 
vést. 

 Akceptováno.  
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Ad podpora a finanční zajištění vzdělávání mimořádně nadaných dětí 
- Přestože je i nadále právní úprava mimořádně nadaných dětí velmi 
minimalistická, je těmto dětem z titulu mimořádného nadání definovaná vyhláškou 
č. 27/2016 Sb. podpora odpovídající stupni 2 podpůrných opatření, tedy včetně 
adekvátního financování ze státního rozpočtu. V návrhu právních předpisů však 
lze sledovat přenášení agendy práce s těmito dětmi na samotné školy, a to od 
jejich identifikace až po nesení zvýšených nákladů na jejich vzdělávání. 
- Proto je potřeba upravit či doplnit stávající právní předpisy tak, aby zůstala 
zachována poradenská péče o tyto děti, která jim mj. garantuje i právo na 
vzdělávání za podpory individuálního vzdělávacího plánu (viz konkrétní 
připomínky).  
 
 

1. Ad ustanovení o snižování počtu dětí ve třídách: § 2 odst. 3 až 5 
vyhlášky č. 14/2005 Sb. a §  4 odst. 7 s výjimkou první věty a § 5 odst. 
6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. – zásadní připomínka 

 
Tato ustanovení se vypouštějí bez náhrady.  
Odůvodnění: 
Převzetí/zachování právní úpravy o snižování počtu dětí ve třídě v závislosti na 
stupni podpory nebo jejím druhu je nevhodné z následujících důvodů: 

a) už podle současné právní úpravy není pravidlo aplikováno přímo, ale jen 
nepřímo 

b) v oblastech s vyšší naplněností kapacity tříd a tudíž i kapacity škol je jeho 
aplikace možná jen s negativním dopadem na děti bez SVP nebo s nižším 
stupněm/druhem podpůrných opatření ohledně rozhodnutí, které dítě/děti 
bude přeřazeno do jiné třídy nebo dokonce na jinou školu jen proto, že  je 
ve třídě další dítě s vyšší podporou   

c) v místech s vysokou naplněností tříd v ročníku se může stát fakticky 
nerealizovatelným, nebo realizovatelným jen za cenu investic zřizovatelů 
do pořizování nových kapacit škol  

 
Ke všem uvedeným argumentům se připojuje aspekt vývoje počtu dětí s SVP 
především během školní docházky na 1. stupni, tedy že počet dětí s SVP nelze 
pro konkrétní třídu stanovit před zahájením vzdělávání v základní škole a 
zachovat jej po celou dobu plnění základního vzdělávání.   
 

Vysvětleno a upraveno jinak.  
Příslušná ustanovení byla 
přeformulována, aby byla 
vhodnější a srozumitelnější.  
Na druhou stranu nelze říci, že by 
představovala nefunkční či 
dokonce ohrožující právní úpravu. 
Přidány byly pojistky proti zneužití. 
Snižování nelze použít proti 
spádovým žákům, ani nemůže vést 
k vyloučení ze školy.  
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Ad a, b) Reálná nemožnost přímé aplikace pravidla o snížení počtu dětí ve třídě: 
- V současné době školy toto pravidlo aplikují nepřímo, tedy ne že přeřazují děti 
bez SVP mezi třídami v ročníku, nebo dokonce že by zřizovatel zajišťoval jejich 
vzdělávání v jiné škole z důvodu poklesu kapacity ročníku, ale pokud se objeví 
nový zájemce, pak jej informují, že je kapacita naplněna (bez uvedení důvodu). 
Zákonní zástupci pak hledají jinou školu v okolí. 
- Současně pokud některé dítě ze třídy s dítětem s SVP přestoupí na jinou školu, 
školy uvolněné místo už neobsazují opět z odůvodněním naplněné kapacity bez 
dalšího. 
- Školy si už ani dnes nemohou dovolit postupovat tak, že by aktivně snižovaly 
počty dětí ve třídách, v nichž se vzdělávají současně děti s SVP nebo jakmile 
dojde k identifikaci SVP dítěte. Kromě postupné identifikace SVP dětí na 1. stupni, 
jde nejčastěji o situace v důsledku úrazu nebo nemoci, kdy se změní status dítěte 
bez SVP na dítě s SVP ve stupni 3 a vyšší. 
- Dále nelze definovat objektivně „spravedlivý“ a hlavně akceptovatelný postup 
pro to, které dítě/děti buď nebudou do škol přijaty, budou přeřazeny do jiné třídy 
v ročníku, nebo je rodiče budou muset přihlásit do jiné školy proto, že je 
v konkrétní třídě potřeba snížit počet dětí z důvodu SVP potřeb dětí, které ve třídě 
zůstávají. Toto pravidlo je ve stávající i nové podobě nadbytečné a jdoucí proti 
smyslu vzdělávání dětí s SVP v běžných třídách. 
- V každodenním životě, se pak aplikace tohoto pravidla už dnes obrací proti 
dětem s SVP, jejich rodičům školám i školkám. V případě MŠ pak dochází 
k situacím, kdy MŠ oznámí, že bude mít sníženou kapacitu v ročníku, což 
zpravidla vyvolá velmi negativní reakce nejen v rodičovské obci. Druhou 
modelovou situací je stav, kdy před zápisem MŠ přesně nezná počet dětí, které 
se do MŠ přihlásí, ale současně už informuje rodiče dítěte s SVP, nebo i jen 
s trvalou lékařskou diagnózou, že toto dítě bude přijato, pokud se přihlásí o 
několik dětí méně, než je kapacita tříd v ročníku MŠ. Mnohdy se pak stává, že 
dítě s SVP nebo s trvalou lékařskou diagnózou není do MŠ vůbec přijato. 
- Princip právní úpravy školského zákona zavedené v roce 2005 i novely 
školského zákona č. 82/2015 Sb. je přitom přesně opačný, totiž poskytnout dítěti i 
škole takovou podporu, aby nedocházelo ani k organizačním obtížím a 
komplikacím.  
 
ad c) Nerealizovatelnost snižování počtu dětí ve třídě v závislosti na stupni 
podpory nebo jejím druhu dítěte s SVP 
- Jak bylo uvedeno výše, školy již dnes aplikují toto pravidlo pokud možno jen 
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nepřímo.  
- V případě mnohých škol přitom není řešením teoreticky jednoduše vypadající 
rozdělení tříd, přesněji otevření další třídy v konkrétním ročníku z toho důvodu, že 
mnohé školy nemají i několik tříd navíc. Nejvíce se však toto pravidlo dotýká škol, 
které mají jen jednu nebo dvě třídy v ročníku, nebo naopak jde o velké školy, kde 
je nerovnoměrný počet dětí v jednotlivých ročnících. V prvním případě školy 
fyzicky nemají ani ve škole, ani jinde ve spádové oblasti možnost využívat vhodné 
prostory k otevření další třídy nebo i více tříd, v případě škol s nerovnoměrným 
počtem v jednotlivých ročnících, je efekt stejný, protože ačkoli nemají školy 
naplněnou kapacitu školy (prostý násobek počtu tříd a maximálního počtu dětí 
v každé třídě), nemají volné učebny na umístění dalších nově otevřených tříd 
nejen v budovách školy, ale ani ve svém okolí. 
- Pokud by škola musela otevřít další třídy v jiných prostorách, pak se celé 
vyučování stává organizačně velmi náročným až nerealizovatelným, včetně 
negativního zatížení nejen všech dětí, ale i pedagogů. 
- Pokud by škola musela otevřít další třídy mimo budovu školy, jde o zvýšení 
nákladů na zajištění provozu školy, včetně případného nájemného. Toto jsou 
položky, které jdou k tíži zřizovatele/školy a nikoli státu. Nelze proto mít taková 
pravidla, která způsobují zvyšování nákladů na provoz škol jen proto, že se ve 
škole vzdělávají děti s SVP ve 3. stupni podpory a vyšším.   
Shrnutí:  
Ze všech uvedených důvodů, ať už každého zvlášť nebo ve vzájemném kontextu, 
je v podstatě nemožné aby toto pravidlo právní řád vůbec obsahoval, natož jej 
pak aplikovat, protože je ve svém důsledku popřením všeho, čeho se dosáhlo 
v individuálním začleňování dětí s SVP v běžných školách, včetně přenesení 
prostorových možností na zřizovatele – obce, města a městské části, a nikoli 
státu, který je za realizaci práva na vzdělání odpovědný. 
 

2. K právní úpravě obsahu zápisu: § 3a odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
 
Na konci odst. 1 se doplňují slova „s dítětem“. 
Odůvodnění: 
Rozhovor je primárně veden s rodiči, kteří jsou v návrhu vyhlášky výslovně 
uvedeni, zatímco dítě, se kterým se při zápisu pracuje, výslovně uvedeno není, 
přestože je jeho přítomnost k uvedeným aktivitám potřebná. 
 

Akceptováno.  

 Akceptováno.  
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3. K právní úpravě obsahu zápisu: § 3a odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. – 
zásadní připomínka 

 
Navrhuje se nové znění odst. 6, které zní: „(6) Školní připravenost dítěte se 
orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích 
oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 
Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech 
vzdělávacích oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem 
pro předškolní vzdělávání, ale volí ty schopnosti a dovednosti, jejichž 
úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit“.  
Odůvodnění: 
- Navržené znění není dostatečně konkrétní, protože slovní spojení „z hlediska 
rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ dostatečně 
nespecifikuje, ve vztahu k jakému obsahu RVP PV má být připravenost dítěte pro 
docházku do školy orientačně posuzována. Jsou to nesporně očekávané výstupy 
RVP PV, ke kterým je aktuální úroveň rozvoje dovedností a schopností dítěte 
vztahována, proto je potřebné dikci zpřesnit. 
- Formulace „zvolí činnosti podle vlastního výběru, které lze v průběhu zápisu 
zjistit“ je obsahově chybně – škola volí činnosti (např. skládání rozstřiženého 
obrázku), ve kterých lze orientačně posoudit úroveň rozvoje nějaké schopnosti či 
dovednosti (zde zrakového vnímání a prostorové orientace). 
 
 

4. Ustanovení § 2 nové písm. d), j) a k) vyhlášky č. 72/2005 Sb. – zásadní 
připomínka  

 
Za písm. c) se navrhuje vložit nové písm. d), které zní: “d) zjišťování 
vzdělávacích potřeb žáků mimořádně nadaných, doporučování podpůrných 
opatření a vyhodnocování jejich poskytování žákům mimořádně nadaným“. 
Následující písm. se přečíslují. 
V písm. j) se za slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“ vkládají 
slova „a žáků mimořádně nadaných“. 
V písm. k) se navrhuje před čárku na konci vložit slova „a žáků mimořádně 
nadaných“ 
Odůvodnění: 
- Mimořádně nadané děti mají, stejně jako děti s SVP, své odlišné vzdělávací 
potřeby. MN děti jsou pak vzdělávány nejčastěji za podpory individuálního 

Akceptováno.  
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vzdělávacího plánu, který obvykle obsahuje stejně jako v případě dětí s SVP, 
odlišné vzdělávací metody, prostředky, materiální vybavení (odlišné učebnice, 
další pracovní materiály), individuální výstupy, atd. 
- Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. jsou tyto děti nově zařazeny minimálně do 2. 
stupně podpůrných opatření. Jejich vzdělávací potřeby jako celek tak mají být 
finančně zajištěny státem, nikoli školami. Bylo by proto nesystémové, aby se jejich 
vzdělávacími potřebami z pohledu zjišťování, nastavení podpory, vyhodnocování 
atd. školská poradenská zařízení vůbec nezabývala a o vše se staraly jen 
jednotlivé školy. V důsledku toho by nebylo ani možné děti podle IVP vzdělávat, 
protože ten školy vy, c) pracovávají na základě zjištění a doporučení ŠPZ, nikoli 
jen svého vlastního  
 
 

5. Ustanovení § 2b odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. – zásadní připomínka  
 
Navrhuje se odst. 1 vypustit bez náhrady. 
Odůvodnění:  
- Ustanovení § 2b odst. 1 navrhujeme zcela vypustit. Termín „ověřený standard 
na české populaci“ je jednak odborně nepřesný, jednak formálně-právně 
neodpovídá personálnímu rozsahu práva na vzdělání a v případě základního 
vzdělávání i povinnosti školní docházky pro všechny děti, které jsou v České 
republice a současně zde nejsou v turistickém pobytovém režimu. 
- Kvantitativní diagnostické nástroje by tak měly být jednak standardizovány ne na 
české populaci, ale na populaci státu tzn. je ověřena jejich reliabilita a validita a 
jsou opatřeny normami stanovenými pro populaci jako takovou, nejen pro 
„českou“, jednak by měly obsahovat takové možnosti modifikace, které 
nezpůsobují ani nebudou způsobovat zkreslování výsledků v důsledku např. 
původu dítěte ze vzdáleného společensko-kulturního prostředí. 
- Metody a postupy kvalitativní (pozorování, rozhovor, analýza spontánních 
produktů) žádné normy stanoveny nemají a ani je mít nemohou, stejně tak z jejich 
podstaty nelze hovořit o vysoké míře objektivity, protože interpretace dat 
získaných kvalitativními postupy je vždy subjektivní, byť za využití odborných 
znalostí poradenských pracovníků. Přesto jsou tyto metody neméně důležité a pro 
komplexní posouzení potřeb jedince nepostradatelné. 
- Celá konstrukce odstavce 1 je navíc poněkud nelogická. V první větě je 
zavedeno pravidlo, které je druhou větou rozvolněno. Ve druhé větě je 
požadováno pouze použití nástrojů opatřených normami, byť by byly stanoveny 

Akceptováno částečně.  
Ustanovení bylo reformulováno, 
přičemž odst. 1 již neobsahuje 
formulaci o „ověřeném standardu 
na české populaci“. Rovněž 
neimplikuje použitelnost toliko 
kvantitativních metod. Pořadí 
odstavců změněno.  
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pro populaci jiného státu. Aktuálnost ani objektivita již požadovány nejsou. 
Formulace také de facto vylučuje využití kvalitativních metod. Pravidlo zavedené v 
§ 2b odst. 2 mnohem lépe vystihuje požadavky, které jsou na používané 
diagnostické postupy a metody kladeny v kontextu podpory žáka. 
- Doporučujeme proto změnu v pořadí odstavců 2 a 3. 
 
 

6. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 72/2005 Sb. – zásadní 
připomínka  

 
Na konec písm. b) se před čárku navrhuje vložit slova „a žáka mimořádně 
nadaného“  
Odůvodnění: 
Potřebnou dokumentaci má vést PPP i k mimořádně nadanému dítěti. 
 

Akceptováno.  

 
7. Ustanovení § 5 odst. 3 písm. b), c) a e) vyhlášky č. 72/2005 Sb. – 

zásadní připomínka  

 

Odst. 3  písm. b) se navrhuje přeformulovat takto: 

“b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a potřeby žáků mimořádně 
nadaných. Na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické 
diagnostiky vypracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření, která mají 
být konkrétnímu žákovi ve škole poskytována pro školy a školská zařízení, …” 

(pozn. grafické rozlišení je učiněno vůči navrhovanému, nikoli původnímu 
měněnému textu) 

 

Akceptováno částečně.  
Neakceptujeme pouze vypuštění 
školského zařízení.  

 
Ustanovení § 5 odst. 3 písm. b), c) a e) vyhlášky č. 72/2005 
Odst. 3  písm. c) a e) se navrhuje před čárku vložit slova „a žáků mimořádně 
nadaných“: 

Akceptováno.  
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Odůvodnění: 
- Odlišné vzdělávací potřeby mají nejen děti s SVP, ale i MN děti. Tyto potřeby má 
i v případě MN dětí zjišťovat ŠPZ a ne škola, protože děti s nadáním jsou 
vzdělávány v běžných školách za podpory IVP, které je povinna vypracovávat 
škola na základě vyšetření, zprávy a doporučení ŠPZ. Pokud by tomu tak nebylo, 
šlo by o popření individuální podpory MN dětí při vzdělávání.  
- V případě identifikace vzdělávacích potřeb jde o potřeby dětí, nikoli škol, školy je 
mají poskytovat, tudíž o nich musejí vědět ze zprávy a doporučení. Ty jsou 
vypracovávány k dítěti, školy je používají – jde nejspíše jen o nepřesnou 
formulaci. 
 
 

8. Ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 72/2005 Sb. – zásadní 
připomínka  

 
V písm. b) se navrhuje nahradit slovo “zvolených” slovem 
“poskytovaných”: “b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených 
poskytovaných podpůrných opatření, …”. 
(pozn. grafické rozlišení je učiněno vůči navrhovanému, nikoli původnímu 
měněnému textu) 
Odůvodnění: 
Podpůrná opatření se nevolí, ale navrhují a na základě návrhu se poskytují. To, 
že je nějaké PO doporučeno („zvoleno“) ŠPZ, neznamená jeho automatické 
poskytování, protože škola má možnost se souhlasem zákonných zástupců 
vybraná PO změnit, pokud tato změněná budou mít pro dítě minimálně takový 
přínos, jako ta doporučená ŠPZ. 
 

Akceptováno.  

9. Ustanovení § 3 odst. 6 písm. c) vyhlášky č. 492/2005 Sb. 
 
Navrhuje se vypustit bez náhrady. 
Odůvodnění: 
- Teoretické konstrukce i vazby na bývalé zvláštní školy je třeba z podzákonných 
právních předpisů vypustit, jelikož školský zákon zná pouze základní školy a 
základní školy speciální pro děti s handicapy uvedenými v § 16 odst. 9. Přestože 
jde „jen“ o název studijního oboru, měl by tento obor primárně navazovat na typ 
školy v němž se „studuje“. 
 

Vysvětleno.  
Nejedná se o bývalou zvláštní 
školu, ale jedná se o obor vzdělání 
dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 
který poskytuje střední vzdělání. 
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10. Ustanovení § 3 odst. 6 nové písm. e) vyhlášky č. 492/2005 Sb. – 

zásadní připomínka 
 
Navrhuje se vložit nové písm. e): „e) 1 žáka nebo 1 studenta mimořádně 
nadaného“. 
Odůvodnění: 
-  Do systému příplatků ke KN je potřebné zahrnout i děti mimořádně nadané, 
protože má být těmto dětem poskytovaná finanční podpora za státního, nikoli 
„školního“ rozpočtu, proto, že jejich vzdělávání odpovídá minimálně stupni 
podpory 2 a až na výjimku několika málo škol s tzv. programem pro nadané 
nesou finanční náklady spojené s jejich vzděláváním školy a rodiče. 
 

Vysvětleno. 
 Financování bude řešeno podle § 
3 odst. 6 písm. j) – podle 
přiznaného podpůrného opatření 
bude dána i státem garantovaná 
výše prostředků dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 27/2016 Sb. a v ní 
vyjádřené normované finanční 
náročnosti (která se týká i žáku 
mimořádně nadaných).  

AŘZŠ  
Vyhláška 48/2005 Sb. 
3a odst. 1 
…a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě ….Doporučujeme vypustit, neboť to 
může vyvolat u zákonných zástupců dojem, že k zápisu nemusí s dítětem. Může 
se stát, že se dítě k zápisu z vážných důvodů opravdu nemůže dostavit. Pro tyto 
okolnosti doporučujeme vytvořit zvláštní odstavec s tím, že ve výjimečných 
případech… 

Vysvětleno.  
Přítomnost nelze vyžadovat, 
protože neplyne ze zákona.  

 
Vyhláška 48/2005 Sb. 
3a odst. 7 
…..a případně doporučí zákonnému zástupci vyšetření ve ŠPZ. 

Upraveno jinak a vysvětleno.  
Možnost doporučení vyhledání 
poradenských služeb je výslovně 
zmíněna v odůvodnění. 

Vyhláška 48/2005 Sb. 
4 odst. 7 
U 4. a 5. stupně navrhujeme snížení  o 3 žáky  Ale už je to uvedeno v dalších 
vyhláškách, přesto na toto upozorňujeme. Poslední část textu: nejvyšší počet 
žáků je nejméně 25.  Je nelogické. A co když nejnižší počet žáků bude nejvíce 25! 
Pak budou školy dělit? 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno.  
Formulace o snižování byla 
upravena ve věci maximálního 
snížení na 25 žáků.  
Snížení o 3 žáky by představovalo 
příliš velký zásah a tlak na dělení 
tříd, MŠMT preferuje zůstat při 
navrhovaném počtu snížení o 2, 
resp. 1.  

Vyhláška 48/2005 Sb. 
5 odst. 6 

Vysvětleno.  
Snížení o 3 žáky by představovalo 
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Opět doporučujeme snížení o 3 žáky. příliš velký zásah a tlak na dělení 
tříd, MŠMT preferuje zůstat při 
navrhovaném počtu snížení o 2, 
resp. 1. 

Vyhláška č. 71/2005 Sb. 
3 odst. 1 
K poslední větě … a naplňování IVP. 

Vysvětleno.  

 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. 
§ 2a odst. 1 e) a f) 
Mělo by být specifikováno jak. 

Akceptováno.  
Daná věc bude předmětem 
metodického vedení.   

 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. 
§ 7 odst. 1 
V poslední větě vyškrtnout slovo může. Toto je pro školy pro naplňování inkluze a 
dalších činností zcela nezbytné, alespoň na kratší pracovní úvazek 

Vysvětleno.  
Navrhované ustanovení zohledňuje 
specifika „malých“ škol, pro něž 
může být obtížné dostát požadavku 
na povinné působení školního 
speciálního pedagoga a školního 
psychologa ve škole.  

 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. – Příloha č. 3 
IV.  
Název – jen upozorňujeme v souvislosti se zásadní připomínkou uvedenou k 
vyhlášce pod č. 2, že je nezbytné, aby tyto činnosti ve škole vykonával speciální 
pedagog. Kdo bude vykonávat, pokud zachováme ve vyhlášce slovo může? 

Vysvětleno.  
Pokud ve škole nepůsobí daná 
pozice, činnosti s ní spojené nejsou 
ve škole vykonávány. 

NRZP  
Ad 1) Část druhá. Vyhláška č. 14, § 2, odst. 3. 
 
Upravit text tak, aby se opatření netýkalo pouze dětí „ve 3. st. z důvodu LMP“. 
Ve 3. st. Jsou nejen tito žáci, ale také děti slabozraké, nedoslýchavé… 
 
Odůvodnění: 
 
Např. dítě s tělesným postižením, imobilní, je často v horší situaci než dítě s MP 
(totéž platí o dětech se smyslovým postižením nebo PAS).  Navíc se LMP u dětí 
předškolního věku diagnostikuje spíše výjimečně. Omezení počtu dětí ve třídě MŠ 
na 19 je již v této době velmi kontraproduktivní – při naplněnosti MŠ často vede 
k odmítání dětí se SVP. Menší MŠ nemohou dostatek finančních prostředků. 

Vysvětleno.  
Vycházíme ze skutečnosti, že 
v průměru lze u žáků s LMP 
s podpůrnými opatřeními 3. stupně 
předpokládat vyšší pedagogickou 
náročnost, než u žáků s jinými 
hendikepy.  
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Pokud by byl stanoven jasný mechanismus kompenzace, tj. škola by dostávala 
prostředky na původní počet žáků, potom ano. 
 
 
Ad 2) Část třetí. Vyhláška č. 48, § 3a, odst. 6. 
 
Doporučujeme text vypustit. 
 
Odůvodnění: 
 
Ustanovení odst. 6 může vést k organizaci „přijímaček“ na prestižní základní 
školy. 
 

Neakceptováno.  
Z ustanovení nikterak neplyne, 
právě naopak, navrhovaná právní 
úprava výslovně stanovuje, že 
posouzení školní zralosti nesmí být 
jakýmisi zastřenými „přijímacími 
zkouškami“.  

 
Ad 3) Část třetí. Vyhláška č. 48, § 4, odst. 7.  
 
Upravit text tak, aby se opatření netýkalo pouze dětí „ve 3. st. z důvodu LMP“. 
Ve 3. st. Jsou nejen tito žáci, ale také děti slabozraké, nedoslýchavé… 
 
Odůvodnění: 
 
Jedná se o analogické ustanovení s vyhl. č. 14, § 2, odst. 3. 
 

Vysvětleno.  
Vycházíme ze skutečnosti, že 
v průměru lze u žáků s LMP 
s podpůrnými opatřeními 3. stupně 
předpokládat vyšší pedagogickou 
náročnost, než u žáků s jinými 
hendikepy. 

 
Ad 4) Část pátá. Vyhláška č. 72, § 2a), odst. 1, písm. c. 
 
Upozorňujeme, že toto ustanovení není nijak konkretizováno, působí bezobsažně, 
je spíše deklaratorní. Doporučujeme zvážit jeho konkretizaci nebo vypuštění. 
 
 
a) vycházejí z individuálních potřeb žáka, podporují jeho samostatnost a posilují 
jeho sociální začleňování, 
 

Vysvětleno:  
Nepovažujeme  za deklaratorní, 
naopak, cílem je podtrhnout princip  
individualizace a začleňování žáků.   
 

 
Ad 5) Část pátá. Vyhláška č. 72, § 2a), odst. 2. 
 
Doporučujeme text upravit. 

Vysvětleno: 
Pokud se na péči o žáka podílí 
například u kombinovaných 
postižení více pracovišť, je třeba se 
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Odůvodnění: 
 
Text je poměrně legislativně nejasný – neexistující pojem „závěry vyšetření“ – 
existuje de iure zpráva z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáka….   
Navrhujeme upravit. 
 
 

domluvit na formulaci doporučení 
ke vzdělávání žáka, které vystavuje 
pracoviště, které rodič vyhledal 
jako první. Zpráva je dnes určena 
pouze rodiči, doporučení je doklad 
na kterém je třeba se domluvit a 
toto má být nakonec součástí 
doporučení- jde tedy o závěry 
vyšetření nikoliv o zprávu.  
 

 
Ad 6) Část pátá. Vyhláška č. 72, § 2b), odst. 1. 
 
Doporučujeme vypustit ustanovení o „standardizovaných speciálně-
pedagogických diagnostických nástrojích“.   
 
Odůvodnění: 
   
Speciálně pedagogická diagnostika - a zejména diagnostika speciálních 
vzdělávacích potřeb (tj. převod příčiny omezení a znevýhodnění do podmínek 
vzdělávání), je v ČR je budována na odlišných principech než jsou instrumenty 
psychologické diagnostiky. Velmi nebezpečné ustanovení pro hladký náběh 
účinnosti  novely § 16. !!! 
 
 

Vysvětleno: 
Na speciálně pedagogickou i 
psychologickou diagnostiku jsou 
naprosto stejné nároky. Pokud se 
jedná o speciálně pedagogické 
postupy, je přípustné, aby si 
odborník/ci vytvořil/i  postup, který 
je určený relevantní skupině a ten 
tedy musí na této skupině nejprve 
ověřit (zda skutečně měří, co si 
myslí, že měří),  pak se tyto 
postupy v odborné obci využívají. 
Již dnes jich je řada.  Ustanovení o 
diagnostice požaduje §19 
školského zákona.  
 

 
Ad 7) Část pátá. Vyhláška č. 72, § 6), odst. 1. 
 
Doporučujeme text tohoto ustanovení zcela přeformulovat. 
 
Odůvodnění: 
 
Na rozdíl od novely školského zákona, se ustanovení vrací k dřívějšímu vymezení 
zdravotního postižení. Tak, formálně, z péče SPC opět „vypadávají“ klienti se 
smyslovým oslabením, oslabením kognitivního výkonu (vše ve stupni 2. PO, ke 
kterému dává doporučení ŠPZ!) a zejména klienti vážně či dlouhodobě nemocní – 

Vysvětleno: 
Text vyhlášky respektuje znění 
§16, odst. 9, kde se slovo postižení 
také objevuje. Oslabený kognitivní 
výkon jednak odborně neexistuje, 
jednak by se jednalo o žáky PPP 
nikoliv SPC. Zákon hovoří 
souhrnně o mentálním postižení. 
Také zákon vůbec nespecifikuje 
posledně zmiňovanou skupinu 
žáků (civilizační onemocnění), se 
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tzv. civilizační onemocnění. Velmi nesprávné a stále „zastaralé“ ustanovení! 
Zásadně přeformulovat! 
 
 

kterou se snaží pracovat vyhláška 
č. 27/2016 Sb., ale spíše 
výkladem, protože v zákoně není 
opora pro tuto skupinu žáků. 

 
Ad 8) Část pátá. Vyhláška č. 72, § 6), odst. 4, písm. b. 
 
Upozorňujeme na nevhodný pojem součinnost  - v daném jazykovém a 
výkladovém kontextu se nemůže jednat o součinnost  - vyhláška není určena 
lékařům – je určena ŠPZ – ti mohou „vycházet z lékařských vyšetření apod.“ – ale 
nelze hovořit o součinnosti tam, kde není legislativně zajištěna povinnost druhého 
subjektu tuto součinnost poskytnout.  
 

Vysvětleno.:  
 
Úprava ponechána, dle našeho 
názoru spolupráci bude implikovat 
pouze v situacích, kdy žákovi byla 
poskytnuta zdravotní služba, jejíž 
výsledek je využitelný pro 
poskytování poradenských služeb.  

ASNEP  
K čl. V 
Bod 33 
II. Standardní činnosti speciální 
Bod c) 
„Budování a rozvoj komunikačních systémů“ nahradit slovy „Rozvoj komunikace“. 
Tyto systémy se do určité míry překrývají s audio orální komunikací zmiňovanou v 
bodě b) výše. 
Paralelně by mělo být „Rozvoj komunikace v českém znakovém jazyce.“ (Odkaz 
na zákon č. 155/1998 Sb. ve znění zákona č. 384/2008 Sb.).  

Akceptováno, upraveno. 

K čl. V 
Bod 33 
II. Standardní činnosti speciální 
Bod e) 
SPC by měla umožňovat nedoslýchavým a neslyšícím žákům setkávat se s jinými 
takovými žáky, obdobně by tuto možnost měli nabízet rodičům a obdobně i 
pedagogům těchto žáků. 
Dále je nutné vyjít ze zavedené legislativní zkratky „žák“.  
Komunikace monolingvální a monokulturní cestou a komunikace bilingvální a 
bikulturní cestou je terminologický nesmysl. Jde o monolingvální a monokulturní 
vzdělávání (v něm je cílem vzdělávání komunikace mluvenou češtinou /popř. 
kom. systémy z češtiny vycházejícími/ co největší začlenění do života slyšící 

Akceptováno, upraveno. 
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majority), nebo o vzdělávání bilingvální a bikulturní (v něm je cílem vzdělávání 
max. rozvoj osobnosti, k čemuž se dospívá užíváním ČZJ a /psané/ češtiny – 
většinou v tomto pořadí, s postupným nabýváním gramotnosti v psané češtině by 
mělo jít o vyrovnaný bilingvismus – a enkulturací do komunity Neslyšících i 
majority slyšících – většinou v tomto pořadí důležitosti).  
 
K čl. V 
Bod 33 
II. Standardní činnosti speciální 
Bod h) 
Není jasné, proč se zde mluví pouze o uživatelích KI, nikoli o uživatelích jiných 
kompenzačních pomůcek. Odstavec by měl být přeformulován a spojen s bodem 
m).  

Akceptováno, upraveno. 

 
K čl. V 
Bod 33 
II. Standardní činnosti speciální 
Bod l) 
Celý odstavec by měl být vyškrtnut.  

Neakceptováno. 
Rozvoj vnímání je u těchto žáků 
nezbytný.  

 
K čl. VIII 
Bod 7 
V § 3 odst. 10: 
„Výše příplatku se sníží…“  
Obáváme se, že toto může být zneužito.  
 

Neakceptováno. 
Ustanovení je nedílnou součástí 
vyhlášky o krajských normativech. 
Jeho případná úprava jde nad 
věcný rámec novely.  

Asociace 
speciálních 
pedagogů 

bez připomínek  

ČMKOS bez připomínek  
MO bez připomínek  
MK bez připomínek  
MZV bez připomínek  
MMR bez připomínek  
MD bez připomínek  
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ČNB bez připomínek  
VÚV bez připomínek  
Středočeský kraj bez připomínek  
Ústecký kraj bez připomínek  
SPČR bez připomínek  
ASO bez připomínek  

V Praze 10. května 2017 
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