
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Marty Semelové, Gabriely Hubáčkové a Miroslava Grebeníčka na 

vydání zákona, kterým se mění 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  

(sněmovní tisk č. 818) 

 

 

 Vláda na své schůzi dne 22. června 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění 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 zaujala k němu nesouhlasné 

stanovisko z těchto důvodů: 

 

1. Vláda je toho názoru, že navrhované posunutí účinnosti některých ustanovení zákona 

č. 82/2015 Sb. je velmi problematické zejména s ohledem na potřeby dětí, žáků 

a studentů. Společné vzdělávání usiluje o maximální podporu rozvoje vzdělávacího 

potenciálu každého dítěte, žáka či studenta tak, aby mu bylo umožněno vzdělávání, které 

je v jeho nejlepším zájmu. Problematika vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami přitom není ničím neočekávaným či novým. Již od nabytí účinnosti zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), je v právním řádu zakotvena zásada rovného přístupu 

každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke 

vzdělávání bez jakékoli diskriminace, stejně jako i zásada zohledňování vzdělávacích 

potřeb jednotlivce. Zákon č. 82/2015 Sb. ponechává možnost samostatně zřizovat školy 

pro děti, žáky a studenty s jednotlivými druhy zdravotního postižení, nedochází ke změně 

ani ve výčtu skupin žáků, pro které lze samostatné školy zřídit, stejné zůstávají rovněž 

podmínky pro zařazení dětí se zdravotním postižením do těchto škol. Z tohoto důvodu je 

tedy mylné tvrzení navrhovatelů, že zákon č. 82/2015 Sb. zavádí „princip inkluze“.  

2. Právní úprava doplňovaná zákonem č. 82/2015 Sb. poprvé přináší navíc záruku 

financování opatření, která podpoří školy při vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami i dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.        

Od 1. září 2016 tak budou zvýšené výdaje na speciální vzdělávací potřeby žáků 

nárokové, čímž dojde k zajištění financování podpory, kterou dosud uvedeným skupinám 
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dětí, žáků a studentů zajišťovali pedagogičtí pracovníci jen za mimořádného osobního 

nasazení a bez potřebného finančního krytí nebo ji nebyli schopni zajistit vůbec. Krajům 

přitom již bylo umožněno vytvořit si vyšší rezervu na financování nákladů spojených se 

speciálními vzdělávacími potřebami žáků, která je plně pokryta finančně, a to částkou 

528 milionů korun. Přijaté změny zákona v oblasti společného vzdělávání podle názoru 

vlády povedou ke stabilizaci systému vzdělávání na rovnoprávném základě a předložený 

návrh by jejich realizaci neodůvodněně odsunul o rok. 

 

3. Vláda upozorňuje, že v návaznosti na přijetí zákona č. 82/2015 Sb. již byl v zásadě 

úspěšně ukončen legislativní proces u souvisejících prováděcích právních předpisů, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rovněž organizuje řadu vzdělávacích aktivit, 

zejména v podobě seminářů určených školám a pedagogickým pracovníkům, takže 

oproti předpokladu předkladatelů uvedenému v důvodové zprávě je školství na situaci 

očekávanou po 1. září 2016 připraveno. Posunutí účinnosti o jeden rok by proto ničím 

nepřispělo, naopak by znamenalo odložení pomoci a další neřešení všech problémů, 

včetně finančního deficitu. 

 

4. V neposlední řadě vláda upozorňuje, že změnami, které vyplynuly ze zákona č. 82/2015 

Sb., jsou naplňovány mezinárodní závazky České republiky, neboť tyto změny respektují 

právo každého na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání, které je 

zakotveno v řadě dokumentů mezinárodního práva i práva Evropské unie. Předmětnou 

novelou současně dochází k nápravě nepříznivého stavu ohledně způsobu zařazování 

romských dětí do základních praktických škol, který je České republice vytýkán 

Evropskou komisí v rámci řízení o porušení smlouvy č. 2014/2174. I z tohoto pohledu by 

podle názoru vlády měly být změny obsažené v zákoně č. 82/2015 Sb. realizovány 

v nejbližším možném termínu a neměly by být odkládány.   
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