
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Marka Černocha a Olgy Havlové 

 na vydání zákona proti inkluzi ve školství  

(sněmovní tisk č. 776) 

 

 
Vláda na své schůzi dne 2. května 2016 projednala a posoudila návrh zákona proti 

inkluzi ve školství, a vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas z těchto důvodů:  

 

1. Vláda považuje za nezbytné připomenout, že platná právní úprava obsažená v zákoně 

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

vzdělávání (školský zákon), je postavena na principu, podle něhož tím, kdo rozhoduje  

o vzdělávací dráze žáka, je rodič, nikoli samostatně školské poradenské zařízení nebo 

ředitel školy. Předložený návrh však tento základní princip nabourává, když naprosto 

nedůvodně upřednostňuje názor a stanovisko ředitele školy, který by měl sám 

vyhodnocovat účelnost podpůrných opatření a rozhodovat o vzdělávací dráze žáka. Ve 

vazbě na již do právního řádu zavedenou společnou, tzv. inkluzivní formu vzdělávání je 

potřeba zdůraznit, že navrhovaný zákon v oblasti úpravy individuálních vzdělávacích 

potřeb nepřináší dětem, žákům ani studentům žádný přínos, neboť ve skutečnosti pouze 

nekoncepčně rozmělňuje pomoc a podporu žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Celý návrh tak směřuje nejen proti novele školského zákona provedené 

zákonem č. 82/2015 Sb., ale i proti samotnému smyslu platného školského zákona. Je 

třeba mít na paměti, že 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. 

 

2. V kontextu výše uvedeného vláda dále zdůrazňuje, že platné znění školského zákona, 

upravující individuální vzdělávací potřeby žáka, zakotvuje také právo na podpůrná 

opatření hrazená ze státního rozpočtu. Na rozdíl od předkladatelů vláda zastává názor, 

že jako zcela zásadní podmínka řádného fungování nového systému společného 

vzdělávání se jeví právě nezastupitelná role školského poradenského zařízení s cílem 

zabránit nadužívání práva na poskytnutí podpůrných opatření, ale zejména zvolení 

vhodných podpůrných opatření pro konkrétního žáka, neboť v rámci vzdělávací soustavy 

právě školská poradenská zařízení pomáhají identifikovat speciální vzdělávací potřeby 

žáků a zvolit nejvhodnější podpůrná opatření potřebná ke svému vzdělávání. Vláda 
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proto považuje za správné, aby to bylo právě závazné doporučení školského 

poradenského zařízení, které pomůže rodičům v konkrétním případě při rozhodování 

o vzdělávací dráze žáka, zachováno jako nezastupitelný prvek nově nastaveného 

systému vzdělávání. Návrh, aby ředitel školy rozhodoval o poskytnutí podpůrného 

opatření vyššího stupně, se kterým jsou spojeny veřejné finanční prostředky, bez 

závazného doporučení školského poradenského zařízení, nepovažuje vláda za 

přínosný. Nelze souhlasit ani s výchozí tezí návrhu zákona, že názor ředitele školy by 

mohl suplovat odborné posouzení speciálních vzdělávacích potřeb provedené školskými 

poradenskými zařízeními, které tuto činnost zajišťují odborně vzdělanými pracovníky, 

kteří mají požadované vzdělání a také potřebné zkušenosti. 

 

3. Závěrem vláda zdůrazňuje, že změny provedené zákonem č. 82/2015 Sb. naplňují také 

mezinárodní závazky České republiky, neboť respektují právo každého na vzdělání 

a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání, které je zakotveno v řadě dokumentů 

mezinárodního práva i práva Evropské unie (například v čl. 2 dodatkového protokolu  

k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, zvlášť ve spojení s čl. 14 

Úmluvy zakazujícím diskriminaci; čl. 13 Mezinárodního paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech; Úmluvě o právech dítěte, která v čl. 28 zaručuje 

každému dítěti právo na vzdělání a v čl. 2 odst. 1 zakazuje jakoukoliv diskriminaci při 

realizaci tohoto práva; Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením či v čl. 14 

Charty základních práv Evropské unie). 
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