
18 

 

IV. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1. Důvod předložení a cíle  

1.1 Název  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

vyhlášky. 

1.2 Problematika kmenové školy 

1.2.1 Definice problému 

Čeští občané a cizinci pobývající na území ČR trvale nebo přechodně déle než 90 dní a jsou 

ve věku povinné školní docházky, jsou povinni plnit povinnou školní docházku. Pokud čeští 

občané pobývají v zahraničí, vztahují se na ně zákony země pobytu, ale zároveň trvá 

povinnost plnění povinné školní docházky v ČR. Z tohoto důvodu byla v minulosti zavedena 

povinnost zapsat dítě do české školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, která 

eviduje vzdělávání žáka v zahraničí (tzv. kmenová škola). 

Pro nízkou informovanost zákonných zástupců o této povinnosti, jakož i jiných dílčích 

důvodů, dochází k tomu, že významný, ačkoliv obtížně vyčíslitelný, podíl zákonných 

zástupců při dlouhodobém pobytu v zahraničí vědomě či nevědomě porušuje svoji zákonnou 

povinnost zápisu dítěte do kmenové české školy. Státní správa není dostatečně vybavena 

nástroji, které by pomohly toto porušování povinnosti odhalit, a to i přesto, že do roku 2015 

bylo porušení této povinnosti přestupkem, definovaným v zákoně o přestupcích a od roku 

2016 dokonce definovaným přímo ve školském zákoně (viz § 182a), který je postižitelný 

pokutou. Na tuto situaci reaguje novela školského zákona, která u občanů České republiky, 

kteří se vzdělávají mimo území České republiky v době plnění povinné školní docházky, ruší 

povinnost mít kmenovou školu. Úpravou ve školském zákoně se poskytuje zákonným 

zástupcům alternativa k povinnému zápisu do kmenové školy, která bude spočívat 

v dokládání způsobu plnění povinné školní docházky MŠMT. Tato změna by se tedy měla 

odrazit v textu vyhlášky, v níž by měla být stanovena konkrétní pravidla pro postup 

předpokládaný zákonem. 

Zároveň jsou do vyhlášky zapracovávány i další změny, které se ukázaly jako potřebné. 

1.2.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Plnění povinné školní docházky žáky pobývajícími dlouhodobě v zahraničí je upraveno v § 38 

školského zákona a § 18 - 23 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního 

roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka" nebo 

„PŠD“).  
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Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, v evropské 

škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol, nebo formou individuální 

výuky v zahraničí.  

Žák, který plní povinnou školní docházku jedním z výše uvedených způsobů, je vždy zároveň 

žákem kmenové školy).  

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku 

věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění 

povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé 

a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 

do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do 

konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, 

která k žádosti přiloží zákonný zástupce.  

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 

1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se 

sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), 

pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou školu. 

V případě, že žák již povinnou školní docházku v ČR započal, před odjezdem do zahraničí je 

zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění 

povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa 

pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je 

povinen přihlásit žáka do školy v zahraničí nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do 

země pobytu. 

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, může na žádost zákonného zástupce 

konat zkoušky z vybraných předmětů ve své kmenové škole. Výjimkou jsou evropské školy 

a vzdělávání u poskytovatele vzdělávání v zahraničí, kdy žák zkoušky nekoná.  

1. Pokud žák zkoušky koná, pak se konají z těchto předmětů:  

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV),  

b) ve 4. a 5. ročníku ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České 

republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného RVP ZV,  

c) v 6. - 9. ročníku ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Dějepis a Zeměpis, stanovených RVP ZV.  
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Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a koná 

zkoušky, pak je koná z každého předmětu uvedeného v příslušných ročnících školního 

vzdělávacího programu zkoušející školy s výjimkou předmětů volitelných.  

Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období 

dvou školních roků. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy 

v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem 

a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem 

zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.  

Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. Termín konání zkoušky 

dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška 

uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. 

Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví 

termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů 

v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky 

tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se 

zkouška koná.  

Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení 

žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. V případě 

pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení 

úředně ověřeného překladu.  

V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může 

požádat o komisionální přezkoušení.  

Pokračuje-li žák, který konal zkoušky, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, 

zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

2. Pokud žák zkoušky nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění 

povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy mimo území České 

republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, 

v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti 

překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. 

Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky, zařazuje po 

návratu ze zahraničí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho 

dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

Nekoná-li žák zkoušky, a tedy nezíská vysvědčení o úspěšném ukončení 9., popřípadě 

10. ročníku základního vzdělávání, které je opatřeno doložkou o získání stupně základního 

vzdělání, je tento žák považován za žáka, který nezískal základní vzdělání (v ČR).  

Výše uvedené platí i v případě, že žák má kromě občanství ČR zároveň i občanství jiného 

státu.  
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Občané ČR většinou plní povinnou školní docházku denním prezenčním vzděláváním 

v zahraniční škole zřízené podle práva státu žákova pobytu. Řada z nich se také vzdělává 

v českém jazyce formou odpolední nebo sobotní výuky u poskytovatelů vzdělávání v 

zahraničí, kteří vzdělávají v  českém jazyce. Někteří z těchto poskytovatelů mají uzavřenou 

s MŠMT smlouvu o poskytování vzdělávání občanům České republiky v zahraničí v období 

plnění povinné školní docházky. Umožňují svým žákům absolvovat vzdělávání, na jehož 

základě obdrží za každé období školního roku doklad o výsledcích vzdělávání. Tento doklad 

spolu s dokladem o výsledcích vzdělávání ve škole mimo území České republiky se považuje 

za rovnocenný s vysvědčením vydaným základní školou zapsanou v rejstříku škol a školských 

zařízení; to neplatí o vysvědčení vydaném za druhé pololetí devátého ročníku základního 

vzdělávání, u něhož se rovnocennost výše uvedených dokladů zákonem nestanovuje. Po 

předložení dokladu o výsledcích vzdělávání od poskytovatele vzdělávání v zahraničí, s nímž 

má MŠMT uzavřenou smlouvu, společně s dokladem o výsledcích vzdělávání ze zahraniční 

školy, kde žák plní povinnou školní docházku, obdrží žák v kmenové škole v ČR české 

vysvědčení, aniž by musel konat zkoušky, což je pravidlo využitelné zejména pro vydání 

vysvědčení na konci druhého pololetí devátého ročníku. Tímto vysvědčením se dokládá 

získání stupně základního vzdělání. Získání osvědčení mu také umožní zařazení do 

odpovídajícího ročníku při případném návratu zpět do ČR. MŠMT informuje o 

poskytovatelích vzdělávání v zahraničí, s nimiž je uzavřena smlouva, na webových stránkách. 

Od 1. 9. 2017 je v ČR stanovena povinnost posledního ročníku předškolního vzdělávání, která 

se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně 

občanů ČR v zahraničí. 

1.2.3 Identifikace dotčených subjektů: 

 školy (ředitelé škol) zařazené v rejstříku škol a školských zařízení 

 žáci ve věku povinné školní docházky 

 zákonní zástupci žáků 

 poskytovatelé vzdělávání v zahraničí 

1.2.4 Popis cílového stavu: 

Cílový stav by měl lépe vyhovět potřebám rodin, které dlouhodobě pobývají v zahraničí 

s dětmi v době povinné školní docházky. Úpravy ve vyhlášce by měly stanovit ucelená 

pravidla ředitelům kmenových škol k tomu, jak řešit možné situace ohledně vzdělávání žáků 

v zahraničí. Cílovým staven je dosáhnout souladu prováděcího právní předpisu s novelou 

školského zákona účinnou ke dni 1. 9. 2017. 

1.2.5 Zhodnocení rizika 

V případě, že návrh nebude schválen, nedojde k odstranění identifikovaných problémů 

a dosažení cílového stavu, tedy zákonní zástupci nebudou dostatečně informováni a ředitelé 

škol nebudou mít dostatečná pravidla k tomu, jak řešit možné situace. 

1.3 Výuka plavání 

1.3.1 Definice problému 
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Inspekční elektronické zjišťování i analýza dalších dostupných informací, statistik a údajů, 

kterými Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Česká školní inspekce 

disponují, potvrdily, že výuku plavání neabsolvovalo ve školním roce 2014/2015 v průměru 

6,8 % žáků, kteří ji měli absolvovat. 

Nejčastějším důvodem neúčasti na výuce plavání je zdravotní omezení. V menší míře jsou 

uváděny finanční důvody, nezájem o plavání a jiné důvody (např. strach z vody). Přibližně 

v desetině škol se důvody neúčasti žáků na výuce plavání nezjišťují. 

Na zajištění výuky plavání přispívají finančně zákonní zástupci žáků v 61,2 % základních 

škol. Různé formy pomoci s krytím finančních nákladů spojených s výukou plavání nabízí 

žákům necelá třetina škol – nejčastěji jde o příspěvek od zřizovatele, příspěvek z rozpočtu 

školy, příspěvek zdravotní pojišťovny nebo ze zdrojů, na nichž se podílejí zákonní zástupci 

žáků. 

Část zákonných zástupců žáků 1. stupně základní školy neumožňuje svým dětem základní 

plaveckou výuku z finančních důvodů, což ve výsledku znamená, že se jejich děti této výuky 

neúčastní, snižuje se pravděpodobnost, že se naučí plavat, a tím je nepřímo ohroženo jejich 

zdraví nebo dokonce život. Mnozí se mylně domnívají, že utonutí dítěte je velmi vzácnou 

a občasnou záležitostí. Statistiky však hovoří jasně - utonutí dětí řadí mezi první příčky 

úmrtí dětí, hned po dopravních úrazech.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by chtělo zajistit, aby základní plaveckou 

výuku absolvovalo co nejvíce žáků 1. stupně základní školy a aby se tak zabezpečilo zlepšení 

přístupnosti k této službě i žákům ze sociálně slabších rodin, které z finančních důvodů 

nemohly svým dětem tuto výuku zabezpečit, ke snížení procenta žáků, kteří se nezúčastní 

základní plavecké výuky, ke snížení plavecké negramotnosti žáků základních škol a tím 

k záchraně lidských životů.  

1.3.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Současný právní stav neukládá základním školám povinnost zajistit žákům 1. stupně základní 

plavecký výcvik, protože o jeho zařazení do školního vzdělávacího programu rozhoduje 

ředitel školy na základě podmínek základní školy. Tento výcvik tedy do školního 

vzdělávacího programu být zařazen může, ale nemusí. 

1.3.3 Identifikace dotčených subjektů: 

 Školy a školská zařízení,   

 zaměstnanci škol a školských zařízení, 

 žáci základních škol. 

1.3.4 Popis cílového stavu: 

Uvedená úprava má za cíl zlepšení přístupnosti k základní plavecké výuce všem žáků. Tím, že 

v souladu s navazující úpravou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

nově půjde o povinnou součást základního vzdělávání, dojde ke snížení procenta žáků, kteří 

se nezúčastní základní plavecké výuky, a tedy i ke snížení plavecké negramotnosti žáků 

základních škol, což má za cíl zvýšenou ochranu života a zdraví. 
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Dosažení účelu navrhované právní úpravy je možné jen právní regulací – úpravou právního 

předpisu, který dosud výuku plavání stanovuje jako fakultativní součást vzdělávání, přičemž 

výběr, zda bude tato výuka do vzdělávacího programu zařazena, je výlučně na volbě každé 

základní školy.  

Jinak, než změnou právního předpisu doprovázenou změnou příslušného rámcového 

vzdělávacího programu, tedy není možné stanovit povinnost základních škol zajistit svým 

žákům 1. stupně základní plavecký výcvik za účelem většího zapojení žáků do základní 

plavecké výuky a snížit tak procento žáků, kteří projdou základní plaveckou výukou. 

Navrhovaná právní úprava je v této době velmi důležitá také z toho důvodu, že na 1. stupeň 

základních škol přicházejí velmi silné populační ročníky. MŠMT v této souvislosti rovněž 

mimo rámec úpravy právních předpisů plánuje provést nutné změny ve financování této 

oblasti. Zejména půjde o to, aby po zákonných zástupcích již nebyla požadována finanční 

úhrada za dopravu z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět a bude 

umožněno zvýšit procento žáků, kteří se naučí plavat v rámci povinné školní docházky. 

Přestože předmětem předložené novely vyhlášky není záměr MŠMT dopravu na výuku 

plavání hradit nově ze státního rozpočtu, byl na zajištění dopravy při povinné výuce plavání 

rozpočet celkových výdajů kapitoly 333-MŠMT na rok 2017 navýšen o 52 480 tis. Kč, pro 

roky 2018 a 2019 o 157 440 tis. Kč v jednom každém roce. Tato částka bude v následujících 

letech standardní součástí základny pro výdaje ONIV. 

Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV): 

Současný stav: 

• RVP ZV stanoví jako součást vzdělávacího oboru Tělesná výchova i plavání. Plavání 

je však uvedeno v učivu, konkrétně v činnostech ovlivňujících úroveň pohybových 

dovedností, nikoliv v očekávaných výstupech. Škola si tedy výuku plavání do svého ŠVP 

zařadit může, ale nemusí.  

• Změna RVP ZV je provedena doplněním očekávaného výstupu (OV) ve vzdělávacím 

obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova, a to pro 1. stupeň ZŠ. Očekávané výstupy v 

Rámcovém vzdělávacím programu jsou pro vzdělávání závazné. Jedině tak lze zajistit, že 

výuka plávání bude povinnou součástí vzdělávání na základních školách. Pokud by se pouze 

upravila část RVP ZV popisující učivo, což je nepovinná součást vzdělávání na ZŠ, nebyla by 

zajištěna výuka plavání pro všechny žáky ZŠ.  

Úprava RVP ZV: 

1. stupeň 

Očekávané výstupy – 2. období, žák: 

- TV-5-1-11: adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti. 

- TV-5-1-12: zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou 

techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 
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• Pro zajištění povinné výuky plavání v požadovaném rozsahu a zároveň zachování 

autonomie rozhodnutí školy, ve kterém ročníku bude výuka realizována, byla dále v kapitole 

Rámcový učební plán v části 7.2 Poznámka ke vzdělávací oblasti – Člověk a zdraví doplněna 

poznámka ve znění: Základní výuka plavání se poskytuje ve výši nejméně 40 hodin. 

Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. O zařazení do ročníků rozhoduje 

ředitel školy. 

• Tato úprava byla předběžně konzultována s NÚV, Českou unií školního plavání a s 

Asociací plaveckých škol. Konečná podoba úpravy RVP ZV je součástí Opatření ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, č. j. MSMT-7019/2017 ze dne 3. května 2017, který je k dispozici na webových 

stránkách MŠMT. 

1.3.5 Zhodnocení rizika 

V případě, že návrh nebude schválen, nedojde k odstranění identifikovaných problémů 

a dosažení cílového stavu. Bude přetrvávat nežádoucí stav, kdy financování základní plavecké 

výuky budou částečně hradit zákonní zástupci žáků, a bude trvat stav, kdy některé rodiny tuto 

výuku z finančních důvodů nebudou moci zajistit. Vzhledem k tomu, že v současné době 

nastupují na 1. stupeň základních škol silné populační ročníky, může se stát, že procento žáků, 

kteří se nezúčastní základní plavecké výuky, se bude zvyšovat a na základě toho se také může 

zvyšovat počet dětí ohrožených utonutím. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4 Téma přijímací zkoušky z českého jazyka (jednotné přijímací zkoušky z českého 

jazyka a literatury) a zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu 

český jazyk a literatura 

1.4.1 Definice problému 

Možnost prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (od školního roku 2016/2017 také 

jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury při přijímacím řízení do oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou) byla doposud dána jen osobám bez státního občanství ČR. 

Novela § 20 odst. 4 školského zákona novelou vyhlášenou pod č. 101/2017 Sb. však tuto 

možnost rozšiřuje i na uchazeče – občany ČR, kteří dlouhodobě pobývali v zahraničí a plnili 

povinnou školní docházku ve škole mimo území ČR; obdobně je postupováno i v případě 

uchazečů hlásících se k přijímacímu řízení do vyššího odborného vzdělávání. Na obdobném 

principu školský zákon nově přímo stanoví možnost uzpůsobení podmínek konání zkoušky 

společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, tj. nejen 

pro cizince jako dosud, ale i pro státní občany ČR, kteří se v příslušném období před vlastním 

konáním maturitní zkoušky (nejméně 4 roky v průběhu 8 let před konáním zkoušky) 

vzdělávali ve škole mimo území ČR. Na možné diskriminační prostředí v tomto ohledu často 

upozorňovali zejména zákonní zástupci uchazečů – občanů ČR o střední vzdělávání, kteří se 

dlouhodobě vzdělávali v zahraničí, a proto jejich znalost rodného jazyka nedosahuje 

v určitých dovednostech takové úrovně jako u uchazečů, kteří absolvovali předchozí 

vzdělávání v českých školách a téměř výlučně v českém jazyce. Na tuto zákonnou změnu 
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musí adekvátně reagovat také dotčené prováděcí právní předpisy (vyhláška č. 353/2016 Sb. a 

vyhláška č. 177/2009 Sb.).     

1.4.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Možnost prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (resp. jednotné zkoušky z českého 

jazyka a literatury) je ve stávajícím znění vyhlášky č. 353/2016 Sb. dána výlučně cizincům, tj. 

osobám bez českého občanství. Stejně tak možnost uzpůsobení konání zkoušky společné části 

maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je v souladu s § 5 odst. 4 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dána pouze cizinci, který pobývá na 

území České republiky po dobu kratší než čtyři roky bezprostředně před konáním maturitní 

zkoušky. Takové osobě se na její žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého 

jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut. Při 

konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.  

1.4.3 Identifikace dotčených subjektů 

 ředitelé středních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení; 

 uchazeči hlásící se ke střednímu vzdělávání a jejich zákonní zástupci;  

 žáci podávající přihlášku k maturitní zkoušce; 

 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání;  

 MŠMT   

1.4.4 Popis cílového stavu 

Možnost prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (resp. jednotné zkoušky z českého 

jazyka a literatury) bude na základě úpravy dotčeného ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

dána nejen cizincům, ale také všem uchazečům se státním občanstvím ČR, kteří prokážou, že 

se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole mimo území ČR. Přitom rozhodným 

pro posuzování možnosti prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka bude jako dosud 

hodnocení uchazeče na posledním vysvědčení před konáním přijímací zkoušky; pokud se tedy 

např. uchazeč o 4letý obor vzdělání s maturitní zkouškou prokáže vysvědčením za 1. pololetí 

9. ročníku povinné školní docházky (základního vzdělávání) vydaným školou mimo území 

ČR a požádá o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury, nebude ji konat.         

Možnost uzpůsobení konání zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebního 

předmětu český jazyk a literatura bude nově vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, dána nejen cizincům, ale všem žákům, na něž se vztahuje § 20 odst. 4 věta třetí 

školského zákona; tj. i státní občané ČR, kteří se v příslušném období před vlastním konáním 

maturitní zkoušky (nejméně 4 roky v průběhu 8 let před konáním zkoušky) vzdělávali ve 

škole mimo území ČR a doloží tuto skutečnost vysvědčeními z této školy, budou mít nárok na 

uzpůsobení zkoušky z českého jazyka a literatury. 

 

Navíc nově se na návrh předkladatele těmto osobám prodlužuje doba konání 60minutového 

didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut (doposud o 15 minut) a doba 

konání 120minutové písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut (doposud o 30 

minut) a nově lze také při didaktickém testu použít překladový slovník (doposud použití 
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slovníku bylo vázáno jen na konání písemné práce). K tomuto kroku předkladatele vedou 

zhoršující se výsledky žáků, pro které není český jazyk jazykem rodným, při konání 

písemných zkoušek ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura – viz analýza níže.   

Cizinci u maturitní zkoušky 

V roce 2015 bylo k řádnému termínu maturitní zkoušky z ČJL přihlášeno 136 žáků-cizinců, 

MZ na jaře 2015 konalo nakonec 103 žáků, což je 75,7 % přihlášených. V roce 2016 se 

k řádnému termínu přihlásilo 164 žáků-cizinců, nakonec jich konalo 128, což je 78 % 

přihlášených. Je potřeba vzít v úvahu, že se národnostní struktura kohorty cizinců každým 

rokem mění; údaje o přesném národnostním složení maturujících cizinců však nejsou 

k dispozici. 
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Z poznatků ředitelů středních škol a vyučujících českého jazyka a literatury lze však vysledovat, že zejména pro cizince neslovanského  

a neevropského původu je maturitní zkouška z českého jazyka a literatury značně obtížná a pro některé z nich nezvladatelná i při 1. nebo 2. 

opravné zkoušce; zároveň jde však většinou o žáky s dobrými výsledky v cizím jazyce nebo v matematice i v hodnocení zkoušek profilové části 

maturitní zkoušky a s potenciálem dalšího studia na VOŠ nebo VŠ.   

Meziročně lze vysledovat u didaktických testů (DT) i písemných prací (PP) až 100procentní nárůst neúspěšnosti maturantů, pro které není český 

jazyk jazykem rodným.    

ŘÁDNÝ TERMÍN 

DIDAKTICKÝ TEST – ČJL  PÍSEMNÁ PRÁCE – ČJL  

KONAL

I 

DT 

%SKÓ

R 

USPĚLI 
NEUS 

PĚLI 

ČISTÁ 

NEÚSPĚŠ 

NOST 

KONALI 

PP 

%SK

ÓR 

USPĚLI 
NEUS 

PĚLI 

ČISTÁ 

NEÚSPĚŠ 

NOST 

MZ 

2015 

jaro 

CELKEM 65353 66,7 61079 4274 7,0% 65375 67,9 64207 1198 1,9% 

CIZINCI 103 66,2 97 6 6,2% 103 53,9 95 8 8,4% 

OSTATNÍ 65250 66,7 60982 4268 7,0% 65272 68,0 64112 1160 1,8% 

MZ 

2016 

jaro 

CELKEM 62259 65,9 57017 5242 9,2% 62267 68,5 61427 863 1,4% 

CIZINCI 128 61,5 111 17 15,3% 128 49,4 105 23 21,9% 

OSTATNÍ 62131 65,9 56906 5225 9,2% 62139 68,6 61322 817 1,3% 

 

U didaktických testů byly porovnány výsledky průměrné úspěšnosti za jednotlivé úlohy u žáků-cizinců a ostatních žáků, kteří didaktický test 

konali. Ve většině úloh se úspěšnosti cizinců a „necizinců“ liší o 1–8 procentních bodů, jsou však i úlohy, ve kterých žáci-cizinci dosahují 

lepších výsledků.  Úlohy, kde rozdíl v úspěšnosti cizinců a „necizinců“ je nad 15 procentních bodů v neprospěch cizinců, jsou následující:
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DT jaro 2015 

Číslo úlohy Zaměření úlohy  

(dle platného katalogu požadavků) 

6 znalost pravidel českého pravopisu (1.1) 

7 porozumění textu (1.5) 

8 doplnění vynechané části textu (1.7) 

12 znalost pravidel českého pravopisu (1.1) 

15 porozumění textu – autor, vypravěč, postavy (1.5) 

 

DT jaro 2016 

Číslo úlohy Zaměření úlohy  

(dle platného katalogu požadavků) 

3.1 literární teorie – určení žánru (1.9) 

8 znalost pravidel českého pravopisu (1.1) 

12 textová návaznost (1.7) 

16 syntaktická analýza souvětí (1.4) 

22.1 určení slovnědruhové platnosti slov (1.2) 

32 morfologická analýza slovního tvaru (1.2) 

 

U písemných prací je z hlediska hodnocení výsledků žáků-cizinců situace taková, že při 

porovnání jednotlivých kritérií hodnocení nalezneme největší rozdíl mezi cizinci a „necizinci“ 

v kritériu II A (pravopis, tvarosloví a slovotvorba – rozdíl v průměrné úspěšnosti v roce 2016 

35 procentních bodů) a II B (lexikum – rozdíl 20 procentních bodů), případně III A (větná 

syntax, koheze – rozdíl 19,5 procentního bodu). V roce 2015 byly rozdíly ve zmíněných 

kritériích obdobné (24, 19 a 18 procentních bodů). 

1.4.5 Zhodnocení rizika 

V případě, že návrh novely prováděcích právních předpisů nebude schválen, nedojde 

k souladu se zákonným zmocněním, což je pro aplikaci pravidel prominutí jednotné přijímací 

zkoušky z českého jazyka a literatury a uzpůsobení konání maturitní zkoušky z českého 

jazyka a literatury velmi nežádoucí a matoucí stav. 

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



29 

 

1.5 Téma uchovávání dokumentace o maturitní zkoušce  

1.5.1 Definice problému 

Vyhláška č. 177/2009 Sb. stanoví specifický archivní a skartační režim pro protokoly 

a záznamy o konání maturitní zkoušky (záznamy o předávání zkušební dokumentace, 

protokol o průběhu zkoušky v učebně a ve zkušebním místě, protokol o výsledcích hodnocení 

zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka, protokol o výsledcích hodnocení zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky žáka atd.), a to jednak kvůli uchovávání těchto údajů pro 

případ nutnosti vystavit stejnopis či opis vysvědčení o maturitní zkoušce, jednak z důvodu 

prověření různých skutečností o průběhu a závěrech příslušné maturitní zkoušky v případě 

přezkumného řízení podle § 82 školského zákona nebo podání správní žaloby.  

Vyhláška však nestanoví škole uchovávat po přiměřeně dlouhou dobu přihlášku (resp. výpis 

z přihlášky) k opravné a náhradní maturitní zkoušce, doporučení školského poradenského 

zařízení pro přiznání uzpůsobení pro konání maturitní zkoušky ani dokumentaci o konání 

jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá maturitní zkoušce.  

Zejména u výpisu z přihlášky k opravné či náhradní maturitní zkoušce se toto jeví jako 

značný nedostatek. MŠMT v posledních dvou letech řešilo několik případů stížností bývalých 

žáků, kteří se dozvěděli, že jejich termíny pro opravnou/náhradní zkoušku tzv. propadly, aniž 

by ve lhůtě 5 let od termínu, kdy přestali být žáky školy, podle svého tvrzení o své vůli 

přihlášku pro příslušné zkušební období skutečně podali. Ředitelé dotčených škol tvrdili opak: 

žák přihlášku podal, ke zkoušce se nedostavil, řádně se neomluvil, tudíž je hodnocen 

nedostatečně. Vzhledem k tomu, že není stanovena povinnost ředitele školy archivovat 

přihlášku k opravné ani náhradní maturitní zkoušce (resp. výpis z přihlášky), není možné při 

řešení těchto stížností jednoznačně rozhodnout, která ze stran pochybila. Chybí 

nezpochybnitelný písemný důkaz, že žák přihlášku k opravné zkoušce skutečně podal. Tyto 

případy jsou ad hoc řešeny ve prospěch žáků, nicméně je potřeba přijmout řešení systémové.         

1.5.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vyhláška č. 177/2009 Sb. explicitně nestanoví archivní a skartační režim pro přihlášku (resp. 

výpis z přihlášky) k opravné ani náhradní maturitní zkoušce, doporučení školského 

poradenského zařízení pro přiznání uzpůsobení pro konání maturitní zkoušky ani 

dokumentaci o konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá maturitní 

zkoušce.  

1.5.3 Identifikace dotčených subjektů 

 ředitelé středních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení; 

 žáci podávající přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce, 

popř. k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní 

zkoušky; 

 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání;  

 MŠMT   
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1.5.4 Popis cílového stavu 

Nově se navrhuje stanovení jednoznačného archivního a skartačního režimu také pro 

přihlášku k opravné a náhradní maturitní zkoušce, přičemž se přihláškou rozumí i její přílohy 

(výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, doporučení školského poradenského zařízení pro 

přiznání uzpůsobení pro konání maturitní zkoušky, které se přikládá k přihlášce), a pro 

dokumentaci o konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá maturitní 

zkoušce. Ve všech případech je skartační lhůta navržena na 5 let, tedy stejně jako v případě 

protokolů o průběhu maturitních zkoušek.  

1.5.5 Zhodnocení rizika 

V případě, že návrh změn dotčených ustanovení vyhlášky nebude schválen, nebude i do 

budoucna pro ředitele škol dána povinnost příslušnou dokumentaci po stanovenou dobu 

archivovat, tj. při případných sporech, zda žák přihlášku k opravné nebo náhradní maturitní 

zkoušce (resp. jednotlivé zkoušce) skutečně podal, nebo nikoli, a kolik má ještě regulérních 

opravných termínů, nebude možné bez archivovaných materiálů otázku jednoznačně posoudit. 

Tento stav považuje předkladatel za nežádoucí.  

1.6. Problematika individuálně vzdělávaných dětí v mateřských školách 

1.6.1. Definice problému 

Zákon č. 178/2016 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 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zavedl institut 

povinného předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole. Zároveň tato zákonná úprava 

umožňuje, aby zákonný zástupce dítěte zvolil jiný způsob plnění povinnosti předškolního 

vzdělávání, kterým je i individuální vzdělávání. Individuálním vzděláváním dítěte se rozumí 

takové vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské 

školy. Novela školského zákona je účinná od 1. září 2017.  

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, definuje 

mimo jiné jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, ukazatele rozhodné pro 

stanovení krajských normativů, jejich členění a vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu. 

Zavedením možnosti individuálního vzdělávání v mateřské škole je nutné upravit i podmínky 

jeho financování.      

1.6.2. Popis existujícího právního stavu 

V současné době vyhláška o krajských normativech definuje jednotky výkonu pro 1 dítě 

v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem a 1 dítě v mateřské škole nebo třídě 

s polodenním provozem. Na tyto jednotky výkonu pak stanoví krajský úřad krajský normativ. 

Při stanovení krajských normativů se vychází z doby, po kterou může být dítě v průměru 

v mateřské škole s daným typem provozu. 

Dítě individuálně vzdělávané v mateřské škole nebude docházet do mateřské školy. Ředitel 

mateřské školy ověří úroveň osvojených očekávaných výstupů dítěte jednou za školní rok. 

Z tohoto důvodu je nutné upravit vyhlášku o krajských normativech. 

1.6.3. Dotčené subjekty 
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 mateřské školy (ředitelé škol) zařazené v rejstříku škol a školských zařízení 

 krajské úřady 

1.6.4. Popis cílového stavu 

Najít nejvhodnější způsob financování problematiky individuálně vzdělávaných dětí tak, aby 

zároveň docházelo k efektivnímu vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu. 

1.6.5. Zhodnocení rizika 

V případě, že návrh nebude schválen, bude i na děti individuálně vzdělávané v mateřské škole 

vynakládán plný krajský normativ. 

2. Návrh variant řešení  

2.1. Problematika kmenové školy 

Nulová varianta nepřichází v úvahu, protože zcela zřejmě nelze na novelu školského zákona 

nereagovat novelou vyhlášky. Její přijetí tedy není přípustné. 

2.1.1 Varianta I 

Provést změny, které reagují čistě na změnu školského zákona, tedy na zavedení nové 

varianty, kdy nemusí být pro dítě zvolena kmenová škola a průběh vzdělávání v zahraničí lze 

oznamovat ministerstvu. 

Tato varianta pouze doplňuje do vyhlášky procesní zpracování povinnosti zákonných 

zástupců ohlašovat průběh vzdělávání dětí v době povinné školní docházky v zahraničí.  

2.1.2 Varianta II 

Provést změny, které reagují kromě pozměňovacího návrhu školského zákona i na detekované 

nedostatky současného znění vyhlášky. Tato varianta doplňuje do vyhlášky procesní 

zpracování povinnosti zákonných zástupců ohlašovat průběh vzdělávání dětí v době povinné 

školní docházky v zahraničí a zároveň formulace, které doplňují původní znění vyhlášky, 

nebo opravují postupy, které se v praxi ukázaly jako nedostatečné.  

2.2. Povinná výuka plavání 

2.2.1 Varianta I 

Nulová – zachování stávajícího stavu. 

2.2.2 Varianta II 

Zabezpečit prostřednictvím právní úpravy povinnost základních škol zajistit svým žákům 

1. stupně základní plavecký výcvik a prostřednictvím následné finanční úhrady dopravy ze 

strany státního rozpočtu umožnit i sociálně slabým rodinám základním plaveckou výuku pro 

jejich děti bez jakéhokoli poplatku.  

2.3 Téma přijímací zkoušky z českého jazyka (jednotné přijímací zkoušky z českého 

jazyka a literatury) a zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu 

český jazyk a literatura 

2.3.1 Varianta I 
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Varianta „nulová“ – zachování stávajícího stavu, tj. nesoulad se zákonným zmocněním. 

2.3.2 Varianta II 

Novelizací se upraví podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (jednotné 

přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury) a pro uzpůsobení zkoušky společné části 

maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura v souladu se zákonným 

zmocněním, tj. umožní se, aby uvedené využívaly i osoby s českým státním občanstvím, které 

před konáním příslušné zkoušky dlouhodobě pobývaly v zahraničí a vzdělávaly se ve škole 

mimo území ČR.  

2.4 Téma uchovávání dokumentace o maturitní zkoušce 

2.4.1 Varianta I 

Varianta „nulová“ – zachování stávajícího stavu. 

2.4.2 Varianta II 

Na základě právní úpravy se nově stanoví středním školám povinnost uchovávat přihlášku 

k opravné a náhradní maturitní zkoušce, přičemž se přihláškou rozumí i její přílohy a také 

dokumentaci o konání jednotlivé zkoušky.  

2.5. Problematika individuálně vzdělávaných dětí v mateřských školách 

2.5.1 Varianta 0 

Zachování stávajícího stavu – individuálně vzdělávané dítě by bylo financováno plným 

krajským normativem. 

2.5.2 Varianta I 

Varianta „nulová“ – individuálně vzdělávané dítě by nebylo financováno normativně. 

2.5.3 Varianta II 

Zachování definice jednotky výkonu pro dítě v mateřské škole a současně stanovení 

opravného koeficientu k základní částce krajského normativu v případě dítěte individuálně 

vzdělávaného. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Problematika kmenové školy 

3.1.1 Identifikace nákladů a přínosů  

Navrhovaná vyhláška může mít potenciálně dopad na státní rozpočet. Další identifikované 

přínosy nebo náklady lze pozorovat u kmenových škol, jakož i u zákonných zástupců žáků.  

3.1.2 Náklady 

Náklady obou variant představuje nutnost personálně posílit oddělení základního vzdělávání 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž lze předpokládat při počtu několika 

stovek oznámení ročně nutnost navýšit v rámci systemizace MŠMT oddělení o dvě služební 

místa. S přijetím uvedené vyhlášky nebudou spojeny žádné požadavky na navýšení 

limitu počtu míst a objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci. 
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3.1.3 Přínosy  

Zásady a cíle vzdělávání českých občanů vymezuje školský zákon. V okamžiku, kdy jsou na 

žáky, kteří se nevzdělávají na území České republiky, uplatňovány povinnosti, které z tohoto 

zákona plynou, jeví se jako pochopitelné, že stát vyvine úsilí v tom směru, aby umožnil všem 

českým občanům vzdělávání v souladu se školským zákonem. Navrhovaná změna jak ve 

variantě I, tak variantě II, znamená vstřícný krok vůči občanům ČR, protože umožní nápravu 

neuspokojivého faktického stavu, kdy v četných případech z různých důvodů žáci 

vzdělávající se mimo území České republiky nemají na území České republiky kmenovou 

školu.  

Dalším přínosem přijetí novely vyhlášky bude zjednodušení administrativní náročnosti na 

straně školy, přičemž již nebude nutné, aby žáci měli kmenovou školu na území České 

republiky. Rovněž budou zpřesněna pravidla pro vzdělávání žáka ve škole mimo území České 

republiky a pro postup, kdy žák přichází do ČR po dlouhodobém pobytu v zahraničí.  

Novelizované znění školského zákona, na základě něhož žáci, resp. jejich zákonní zástupci, 

nemusí zvolit kmenovou školu, znamená, že školy budou vykazovat méně žáků, kteří se 

vzdělávají v zahraničí, a tedy náklady, které státu v úměrné výši plynou, budou čerpány 

v menší míře. To znamená v nepatrné míře nižší náklady, nicméně celková suma je zřejmě 

zanedbatelná.  

3.1.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Pokud by byla přijata varianta I nebo II, dojde ke zřejmě nevýznamnému snížení nákladů na 

straně státního rozpočtu, jelikož na žáky, kteří nebudou zapsáni v kmenové škole, nebudou 

této škole poskytovány normativní finanční prostředky na tohoto žáka.  

Při realizaci varianty II lze nad rámec varianty I předpokládat vyřešení i dalších dílčích 

aplikačních problémů stávajícího znění předmětné vyhlášky. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2. Povinná výuka plavání 

3.2.1 Identifikace nákladů a přínosů  

Navrhovaná vyhláška nemá přímý dopad na státní rozpočet. 

Předpokládá se však, že od nabytí účinnosti této novely budou nově kryty ze státního rozpočtu 

náklady na samotnou výuku plavání, jakož i náklady související (zejména pak náklady na 

dopravu na místo výuky plavání a zpět). V současnosti je financování výuky plavání 

postaveno na těchto zásadách: 

1. Pro finanční zabezpečení realizace výuky plavání lze z prostředků státního 

rozpočtu, poskytnutých krajským úřadem právnické osobě vykonávající činnosti 

školy či školského zařízení (zřizované krajem, obcí či svazkem obcí) na základě 

§ 160 školského zákona, hradit: 
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- náklady na plat nebo mzdu pracovníka školy, který se výuky a výcviku účastní (ať 

již jako učitel plavání nebo např. jako dohled), popř. učební pomůcky k tomuto 

výcviku určené (na základě § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona), 

- náklady vyplývající ze smlouvy o zajištění výuky a výcviku, fakturované jako 

služba (na základě § 160 odst. 2 písm. a) školského zákona), přičemž hrazeny 

mohou být opět pouze mzdové náklady pracovníka, který výcvik plavání zajišťuje 

a vede (např. instruktor plavání), popř. učební pomůcky k tomuto výcviku určené. 

2. Náklady hrazené z jiných prostředků: 

- Náklady na provoz bazénu (vytápění, úklid, čištění vody atd.) hradí škola 

z příspěvku na provoz od svého zřizovatele.  

- Podle § 180 odst. 2 školského zákona může zřizovatel právnickým osobám 

vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, přispívat na další 

neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu podle tohoto zákona. 

- Náklady na dopravu žáků do místa výuky a zpět obvykle hradí zákonní zástupci 

žáků, kteří se účastnili základní plavecké výuky. 

Zamýšlená změna financování by se měla dotknout nákladů na dopravu žáků do místa výuky 

a zpět. Tato položka bude nově hrazena ze státního rozpočtu, nejedná se však o přímý 

finanční dopad předkládané novely.   

Existují tyto nástroje umožňující financování dopravy žáků na základní plaveckou výuku 

z místa poskytování vzdělávání do místa realizace výuky plavání a zpět: 

 upravení § 160 školského zákona, čímž by bylo umožněno financování dopravy do 

místa realizace výuky plavání ze školského normativu, s využitím statistických 

údajů by pak bylo možné i cílené financování dle skutečné potřeby; 

 trvalý rozvojový program. 

Konkrétní způsob, jakým se bude státní rozpočet podílet na hrazení nákladů na dopravu žáků, 

bude předmětem dalšího rozhodování a nesouvisí přímo s touto novelou.  

3.2.2 Náklady 

Zde je nutné počítat s náklady, které budou mít školy, které dosud výuku nezavedly a nově 

budou mít povinnost poskytovat.  

3.2.3 Přínosy  

Hlavním přínosem přijetí vyhlášky ve variantě II bude zlepšení přístupnosti k základní 

plavecké výuce i těm skupinám žáků, kterým se dosud z různých důvodů (zejména sociální 

důvody, velikost školy, lokální možnosti) výuky plavání nedostávalo. To povede ke snížení 

procenta žáků, kteří se nezúčastní základní plavecké výuky, ke snížení plavecké 

negramotnosti žáků základních škol a tím k ochraně života a zdraví žáků. 

3.2.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Návrh novely vyhlášky ve variantě II společně s úpravou Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání přinese povinnost základních škol organizovat základní plaveckou 
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výuku v rámci povinné školní docházky v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem 

během 1. stupně základní školy.  

Varianta I žádné přínosy stran definovaného problému nepřináší.   

------------------------------------------------------------- 

3.3 Téma přijímací zkoušky z českého jazyka (jednotné přijímací zkoušky z českého 

jazyka a literatury) a zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu 

český jazyk a literatura 

3.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Náklady lze spatřovat v tom ohledu, že žáci podle § 20 odst. 4 školského zákona budou muset 

nově k přihlášce k maturitní zkoušce přiložit ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných 

školou mimo území ČR, příp. jejich ověřený překlad; ředitel školy bude muset tyto doklady 

posoudit a následně archivovat. 

Přínosy jsou patrné jednak ze souladu zákonného zmocnění a prováděcí vyhlášky, jednak 

ve skutečnosti, že přívětivější nastavení uzpůsobení podmínek konání didaktického testu 

a písemné práce z českého jazyka a literatury pravděpodobně povede ke zvýšení úspěšnosti 

žáků, pro které není český jazyk jazykem rodným.     

3.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta I („nulová“ varianta beze změn) 

Zachování stávajícího stavu, tj. nesoulad se zákonným zmocněním, což je dle předkladatele 

neakceptovatelné a žádné přínosy toto řešení nepřináší.  

Varianta II  

Dojde k úpravě podmínek pro prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (jednotné 

přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury) a pro uzpůsobení zkoušky společné části 

maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura v souladu se zákonným 

zmocněním, tj. umožní se, aby uvedené využívaly i osoby s českým státním občanstvím, které 

před konáním příslušné zkoušky dlouhodobě pobývaly v zahraničí a vzdělávaly se ve škole 

mimo území ČR. Přínosy dle předkladatele jednoznačně převýší náklady. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4 Téma uchovávání dokumentace o maturitní zkoušce 

3.4.1 Identifikace nákladů a přínosů  

Náklady lze spatřovat v tom, že ředitelům škol bude kvantitativně rozšířeno portfolio 

maturitní dokumentace, kterou je nutné v souladu se stanovenou skartační lhůtou uchovávat.  

Přínosem navrhovaného řešení je jednoznačně kvalitnější přehled o skutečnostech týkajících 

se procesu přihlašování k opravné a náhradní maturitní zkoušce, popř. jednotlivé zkoušce a 

přehled o podrobnostech celkového konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou 

odpovídá zkoušce maturitní zkoušky.  

3.4.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
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Varianta I („nulová“ varianta beze změn) 

Zachování stávajícího stavu, kdy povinnost archivace uvedených typů maturitní dokumentace 

nebude stanovena, tedy údaje z ní nebude možné využít pro potřeby posouzení oprávněnosti 

stížností, přezkumných řízení, příp. správních žalob, lze považovat za nežádoucí. 

Varianta II 

Na základě právní úpravy se nově stanoví středním školám povinnost uchovávat přihlášku 

k opravné a náhradní maturitní zkoušce, přičemž se přihláškou rozumí i její přílohy (výpis 

z přihlášky k maturitní zkoušce, doporučení školského poradenského zařízení přiznávající 

uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky) a také dokumentaci o konání jednotlivé 

zkoušky. Přínosy dle předkladatele jednoznačně převýší náklady. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.5. Problematika individuálně vzdělávaných dětí v mateřské škole 

3.5.1 Identifikace nákladů a přínosů  

Navrhovaná vyhláška nebude mít negativní dopad na státní rozpočet, neboť možnost plnění 

povinného předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání i skutečnost, že 

mateřská škola může přijmout jiné dítě za dítě individuálně vzdělávané, vyplývá ze školského 

zákona. Vzhledem k tomu, že tlak na umístění i mladších dětí do mateřské školy, včetně 

umístění dětí 2letých, je v současné době velký, předpokládáme, že místa v mateřských 

školách budou jimi zaplněna. 

3.5.2 Náklady 

Novelou vyhlášky nevznikají žádné náklady, může naopak dojít k úspoře finančních 

prostředků státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že individuální vzdělávání v mateřské škole 

nebylo pokusně ověřováno, musí MŠMT vyházet z odhadů.  

V současné době ve věkové kategorii 5letých dětí se v mateřské škole nevzdělává cca 4 000 

dětí. Pokud bychom vycházeli z údajů počtu žáků 1. ročníku základní školy, kteří se 

individuálně vzdělávají (§ 41 školského zákona, tzv. domácí vzdělávání), těchto žáků je cca 

400. Průměrná základní částka krajského normativu na 1 dítě mateřské školy v celodenním 

provozu je cca 36 000 Kč.  

Varianta 0: 

Při zachování stávajícího stavu by se na 1 dítě individuálně vzdělávané v mateřské škole 

poskytovaly finanční prostředky státního rozpočtu v základní částce krajského normativu. 

Tato varianta nebude znamenat žádnou úsporu finančních prostředků státního rozpočtu, 

naopak lze uvažovat o jejich neefektivním vynakládání, neboť není žádoucí, aby byl na 

individuálně vzdělávané dítě poskytován plný krajský normativ. 

Varianta I: 
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V této variantě se předpokládá, že by se na 1 dítě individuálně vzdělávané v mateřské škole 

neposkytovaly žádné finanční prostředky státního rozpočtu.  

Možná úspora prostředků státního rozpočtu by se mohla pohybovat ve výši od 14,4 do 144 

milionů Kč. 

Tato varianta nezohledňuje, že i s individuálně vzdělávaným dítětem jsou ze strany mateřské 

školy spojeny určité povinnosti (viz dále).   

Varianta II: 

V této variantě se předpokládá, že by se na 1 dítě individuálně vzdělávané v mateřské škole 

poskytovaly finanční prostředky státního rozpočtu ve výši 5 % výše základní částky krajského 

normativu. Opravný koeficient ve výši 0,05 k základní částce krajského normativu byl 

stanoven na základě těchto faktů: 

1. Mateřská škola musí rozhodnout o právech a povinnostech dítěte ve správním řízení 

a dítě s individuální formou do mateřské školy přijmout. 

2. Ředitel mateřské školy musí zákonným zástupcům doporučit vzdělávací oblasti, které 

musí vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dále 

také seznámit se školním vzdělávacím programem a konkretizovanými očekávanými 

výstupy. 

3. Mateřská škola ověří ve třetím nebo čtvrtém měsíci od začátku školního roku 

(listopad, prosinec) osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Toto 

ověření musí proběhnout v mateřské škole, která se na toto ověření musí připravit, 

zajistit vhodné prostředí a materiál s kvalifikovanou a poučenou učitelkou mimo svou 

přímou pedagogickou činnost s dětmi, které do mateřské školy docházejí. Doporučuje 

se toto ověření proplatit jako přespočetnou pedagogickou činnost učitele mateřské 

školy. 

4. Pokud mateřská škola zjistí nějaké nedostatky, doporučí zákonným zástupcům další 

postup při vzdělávání jejich dítěte. V případě vážnějších zjištění doporučí zákonným 

zástupcům návštěvu školského poradenského zařízení (ŠPZ), se kterým bude škola 

následně spolupracovat.  

5. V případě zjištění ŠPZ, že dítě potřebuje nějaká podpůrná opatření, je povinností 

mateřské školy zajistit dítěti kompenzační pomůcky podle § 16 odst. 2 písm. d) 

školského zákona. 

6. Právní úkony spojené se správním řízením, seznámení se vzdělávacími oblastmi 

a ověření dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých oblastí a následné 

vyhodnocení a další doporučení ke vzdělávání dítěte v individuálním vzdělávání, bude 

vyžadovat pedagogickou i řídící práci ředitele mateřské školy a učitele. Tato pracovní 

činnost musí být finančně ohodnocena.  

Při stanovení opravného koeficientu 0,05 k průměrné základní částce 36 000 Kč se pak možná 

úspora prostředků státního rozpočtu sníží na výši od 13,7 do 137 milionů Kč. 
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3.5.3 Přínosy  

Hlavním přínosem přijetí novely vyhlášky je zabezpečení efektivního vynakládání prostředků 

státního rozpočtu.  

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Žádná z navrhovaných variant nebude mít negativní dopad na státní rozpočet. Aby 

nedocházelo k neefektivnímu vynakládání prostředků státního rozpočtu a aby ředitel mateřské 

školy měl alespoň minimální finanční prostředky přidělené do svého rozpočtu na základě 

krajských normativů a mohl tak ohodnotit práce spojené s organizací individuálního 

vzdělávání, doporučuje se přijetí varianty II.  

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1. Problematika kmenové školy 

Varianta I zohledňuje novelu školského zákona a zavádí postup v situaci, kdy zákonný 

zástupce nezvolí pro dítě kmenovou školu. 

Varianta II zohledňuje novelu školského zákona a zavádí postup v situaci, kdy zákonný 

zástupce nezvolí pro dítě kmenovou školu, a navíc zavádí možnost získat doklad o tom, že 

dítě splnilo povinnou školní docházku, což dosavadní verze neumožňuje. Oproti stávající 

verzi také odpadá povinnost ředitele škol hodnotit úroveň znalosti českého jazyka 

v okamžiku, kdy se žák vrací do ČR a pokračuje ve vzdělávání v kmenové škole, aniž by 

dříve konal zkoušku. Tento úkon se ukazuje jako problematický, protože ředitelé škol nemají 

k dispozici jakékoliv diagnostické nástroje a nemají škálu, vůči které by znalost jazyka u 

dítěte posoudili. Je tedy vhodné zavedenou povinnost ze znění vyhlášky vypustit a nahradit 

povinností ředitele zohledňovat vzdělávací potřeby žáka v konkrétním jednotlivém případě. 

Z výše uvedených důvodů se pro komplexnost řešené problematiky navrhuje přijetí varianty 

II. 

4.2 Povinná výuka plavání 

Navrhuje se přijetí varianty II, neboť tato varianta má pozitivní dopady na zvýšení procenta 

žáků, kteří se zúčastní základní plavecké výuky. V době, kdy na 1. stupeň základních škol již 

nastupují silnější populační ročníky, má přijetí novely vyhlášky zvláště velký význam, 

protože se musí zamezit zvyšování počtu žáků, kteří se v rámci povinné školní docházky 

naučí plavat. Nepřijetím této úpravy by se mohlo stát, že riziko utonutí bude hrozit stále 

většímu počtu dětí ve věku 6 – 10 let. 

4.3 Téma přijímací zkoušky z českého jazyka (jednotné přijímací zkoušky z českého 

jazyka a literatury) a zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu 

český jazyk a literatura 

Předkladatel preferuje přijetí varianty II. 

4.4 Téma uchovávání dokumentace o maturitní zkoušce 

Předkladatel preferuje přijetí varianty II. 
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4.5. Problematika individuálně vzdělávaných dětí v mateřských školách 

Předkladatel preferuje přijetí varianty II. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace se týká zejména ředitelů škol, jejichž činnost kontroluje Česká školní inspekce. 

Implementaci změny v povinnosti zákonných zástupců oznamovat plnění povinné školní 

docházky jejich dětí v zahraničí musí zajistit MŠMT. Vynucování plnění povinnosti musí 

nadále zajistit OSPOD. Nesplnění povinností podle zákona, potažmo vyhlášky, by mohlo 

představovat přestupek na úseku školství, jelikož by mohlo nasvědčovat tomu, že dochází 

k zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka.  

Ředitelé základních škol zařazených do školského rejstříku na základě této úpravy budou 

muset dále od 1. 9. 2017 zařadit základní plaveckou výuku do školního vzdělávacího 

programu své školy a zajistit základní plavecký výcvik žáků 1. stupně. Kontrolu naplňování 

této povinnosti bude provádět při své inspekční činnosti Česká školní inspekce. 

Implementace doporučených variant v tématech konání přijímací zkoušky při přijímacím 

řízení ke střednímu vzdělávání, uzpůsobení konání maturitní zkoušky z českého jazyka a 

literatury pro osoby, které se dlouhodobě vzdělávaly v zahraničí, a v tématu rozšíření portfolia 

maturitní dokumentace, která se má povinně uchovávat po dobu 5 let, je po metodické stránce 

v kompetenci MŠMT, vlastní realizace uvedených změn je pak v kompetenci ředitelů 

konkrétních středních škol.  

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti bude v rámci průběžného monitoringu zajišťovat MŠMT. Přezkum 

účinnosti regulace v oblasti povinné výuky plavání bude v rámci průběžného monitoringu 

zajišťovat Česká školní inspekce průběžně v rámci běžné inspekční činnosti. 

Přezkum účinnosti změn v tématech konání přijímací zkoušky při přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání, uzpůsobení konání maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro 

osoby, které se dlouhodobě vzdělávaly v zahraničí, a v tématu rozšíření portfolia maturitní 

dokumentace, která se má povinně uchovávat po dobu 5 let, je v kompetenci MŠMT a dále se 

bude uskutečňovat pravidelnou kontrolní činností pracovníků ČŠI.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Pro přípravu textu novely vyhlášky byly využity informace o vzdělávání žáků u poskytovatelů 

vzdělávání v zahraničí, které MŠMT pravidelně zjišťuje, a to jak korespondenčně, tak 

kontrolu na místě. 

Zdrojová data dále byla k otázce poskytnuta odborem školské statistiky, analýz a informační 

strategie MŠMT. Další data poskytla Česká školní inspekce ze svého monitoringu a šetření 

a Český statistický úřad. 

O záměru vydat vyhlášku byla informována Česká unie školního plavání a Asociace 

plaveckých škol České republiky.  

Témata konání přijímací zkoušky při přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, uzpůsobení 

konání maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro osoby, které se dlouhodobě 
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vzdělávaly v zahraničí, a téma rozšíření portfolia maturitní dokumentace, která se má povinně 

uchovávat po dobu 5 let, byla konzultována zejména s Centrem pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (CZVV). Data k úspěšnosti žáků-cizinců při konání maturitní zkoušky z českého 

jazyka a literatury vycházejí z analýz CZVV.   

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Kontakt na osoby, které provedly hodnocení podle RIA: 

Mgr. Eva Tučková 

Oddělení základního vzdělávání (210) 

Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání (21) 

Telefon: 234 812 125 

e-mail: Eva.Tuckova@msmt.cz 

PaedDr. Miroslava Salavcová 

Oddělení základního vzdělávání (210) 

Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání 

Telefon: 234 812 130 

e-mail: miroslava.salavcova@msmt.cz 

Ing. Hana Pluskalová 

Oddělení normativního financování a financování přímo řízených organizací (120) 

Odbor financování regionálního školství a financování přímo řízených organizací (12) 

Telefon: 234 811 228 

e-mail: hana.pluskalova@msmt.cz 
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