
Úplné znění 

 

§ 16 

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

(1) Dítětem, ţákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, 

která k naplnění svých vzdělávacích moţností nebo k uplatnění nebo uţívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými 

opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských sluţbách odpovídající 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným ţivotním podmínkám dítěte, ţáka nebo 

studenta. Děti, ţáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 

(2) Podpůrná opatření spočívají v 

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských sluţeb, 

včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodlouţení délky 

středního nebo vyššího odborného vzdělávání aţ o dva roky, 

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

d) pouţití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 

pomůcek, vyuţívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
11a)

, Braillova 

písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými 

vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy, 

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

g) vyuţití asistenta pedagoga, 

h) vyuţití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící nebo moţnosti působení osob poskytujících dítěti, ţákovi nebo 

studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních 

právních předpisů, nebo 

i) poskytování vzdělávání nebo školských sluţeb v prostorách stavebně nebo technicky 

upravených. 

(3) Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení do pěti stupňů podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze 

kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze pouţít, shledá-li školské poradenské 

zařízení, ţe vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, ţáka nebo studenta 

nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná 

opatření niţšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích moţností dítěte, ţáka nebo 

studenta a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do 

jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis. 

(4) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 

doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého aţ pátého stupně lze 

                                                
11a)  Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb. 
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uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení 

můţe místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným 

školským poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem 

zletilého ţáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo ţáka jiné podpůrné opatření 

stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, ţáka nebo studenta. Neodpovídá-li to 

možnostem školy nebo školského zařízení, škola nebo školské zařízení rozhodnutím 

svého ředitele podpůrné opatření neposkytne. 

(5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého aţ pátého stupně školou nebo 

školským zařízením je vţdy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého ţáka, studenta 

nebo zákonného zástupce dítěte nebo ţáka. 

(6) Podpůrné opatření druhého aţ pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení po 

projednání se zletilým ţákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo ţáka 

poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, ţe podpůrné 

opatření jiţ není nezbytné. 

(7) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, ţáka a studenta, který nemůţe vnímat řeč 

sluchem, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a 

hluchoslepých osob, který odpovídá potřebám dítěte, ţáka nebo studenta. Ţákům a studentům 

vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběţně poskytuje vzdělávání také v psaném 

českém jazyce, přičemţ znalost českého jazyka si tito ţáci a studenti osvojují metodami 

pouţívanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Vyuţívá-li škola nebo školské 

zařízení tlumočníka českého znakového jazyka, zajistí, aby jeho činnost vykonávala osoba, 

která prokáţe vzdělání, nebo praxi a vzdělání, jimiţ získala znalost českého znakového jazyka 

na úrovni rodilého mluvčího a tlumočnické dovednosti na úrovni umoţňující plnohodnotné 

vzdělávání dítěte, ţáka nebo studenta. 

(8) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, ţáka a studenta, který při komunikaci 

vyuţívá prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo 

zajištěno vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá potřebám dítěte, ţáka nebo 

studenta. 

(9) Pro děti, ţáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 

postiţením, závaţnými vadami řeči, závaţnými vývojovými poruchami učení, závaţnými 

vývojovými poruchami chování, souběţným postiţením více vadami nebo autismem lze 

zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, 

studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, ţáka nebo 

studenta uvedené ve větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, ţe vzhledem k povaze 

speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, ţáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům 

dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 

2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích moţností a k uplatnění jeho práva na 

vzdělávání ředitel školy nebo školského zařízení, že je to v nejlepším zájmu dítěte, žáka 

nebo studenta uvedeného ve větě první. Podmínkou pro zařazení je písemná ţádost 

zletilého ţáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo ţáka, doporučení školského 

poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, ţáka nebo studenta. 

(10) Ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle odstavce 9 je v případě škol 

zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboţenskými společnostmi, 

kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný 

souhlas ministerstva, v případě ostatních škol souhlas krajského úřadu. 

(11) Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního 

rozpočtu podle § 161 aţ 163 z důvodu vyuţití asistenta pedagoga je moţné pouze, pokud dalo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125981)



 - 3 - 

k vyuţití asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo v případě škol zřizovaných 

ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboţenskými společnostmi, kterým bylo 

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo krajský úřad v 

případě ostatních škol. 

§ 16a 

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení 

(1) Školské poradenské zařízení poskytne poradenskou pomoc dítěti, ţákovi, studentovi 

nebo zákonnému zástupci dítěte nebo ţáka na základě jeho ţádosti nebo na základě 

rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu. 

(2) Vyţaduje-li to zájem dítěte nebo nezletilého ţáka, doporučí škola nebo školské 

zařízení jeho zákonnému zástupci, aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení. 

Škola nebo školské zařízení spolupracuje před přiznáním podpůrného opatření dítěti, ţákovi 

nebo studentovi zejména se školským poradenským zařízením, se zřizovatelem, lékařem a 

orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

(3) Výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení jsou zejména zpráva 

a doporučení. Ve zprávě školské poradenské zařízení uvede skutečnosti podstatné pro 

doporučení podpůrných opatření. V doporučení uvede závěry vyšetření a podpůrná opatření 

prvního aţ pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a 

moţnostem dítěte, ţáka nebo studenta, a to včetně moţných kombinací a variant podpůrných 

opatření a způsobu a pravidel jejich pouţití při vzdělávání. 

(4) Školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení tomu, komu je 

poskytována poradenská pomoc; škole nebo školskému zařízení, v němţ se dítě, ţák nebo 

student vzdělává, poskytuje pouze doporučení. Školské poradenské zařízení poskytne vydané 

doporučení také orgánu veřejné moci, který svým rozhodnutím uloţil zákonnému zástupci 

dítěte nebo ţáka, dítěti, ţákovi nebo studentovi povinnost vyuţít odbornou poradenskou 

pomoc ve školském poradenském zařízení. Nejedná-li se o případ podle věty druhé, školské 

poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 

pokud je o to orgán sociálně-právní ochrany dětí písemně poţádá. 

(5) Pokud má zletilý ţák, student nebo zákonný zástupce dítěte nebo ţáka pochybnosti o 

tom, ţe škola nebo školské zařízení postupuje v souladu s doporučením školského 

poradenského zařízení, můţe řediteli školy nebo školského zařízení navrhnout, aby s ním 

případ projednal za účasti pověřeného zaměstnance příslušného školského poradenského 

zařízení, a ředitel je povinen jednání bez zbytečného odkladu svolat. 

(6) Projednáním podle odstavce 5 není dotčeno právo zletilého ţáka, studenta nebo 

zákonného zástupce dítěte nebo ţáka podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5. 

Průběh základního vzdělávání 

§ 49 

(1) O přestupu ţáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě ţádosti 

zákonného zástupce ţáka ředitel školy, do které se ţák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, ţe 

ţádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, 

z níţ ţák přestupuje. Ředitel školy, z níţ ţák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co 

se dozvěděl o přijetí ţáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace ţáka ze školní 

matriky. 

(2) Ředitel školy můţe převést ţáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání 

pro ţáky uvedené v § 16 odst. 9 nebo do vzdělávacího programu základní školy speciální na 
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základě písemného doporučení školského poradenského zařízení pouze s předchozím 

písemným souhlasem zákonného zástupce ţáka. Ředitel školy je povinen informovat 

zákonného zástupce ţáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a o organizačních 

změnách, které ve spojení s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou nastat. 

(3) Při přestupu nebo převedení ţáka podle odstavců 1 a 2 vytvoří základní škola, do níţ 

ţák přestoupil nebo byl převeden, podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech ţáka 

vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů. 

(4) Pokud ţák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů22a), plní 

povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení 

základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo 

rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání ţáka za pololetí 

školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání 

ţáka druhou školou. Ředitelé škol, v nichţ se ţák podle věty první vzdělává, mezi sebou 

dohodnou pravidla spolupráce škol při vzdělávání ţáka. Rozhoduje-li ředitel ve věcech 

uvedených v § 165 odst. 2, vyţádá si před rozhodnutím vyjádření ředitele druhé školy. 

Rozhodování ve věcech podle § 41, přísluší pouze řediteli základní školy, která vydává ţákovi 

vysvědčení. 
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