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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je zajištění nezbytných validních informací pro potřeby 
financování inkluzivního/společného vzdělávání podle § 16 školského zákona a dále pro 
potřeby statistiky a průběžného monitorování implementace a vývoje v oblasti 
inkluzivního/společného vzdělávání. Zejména průběžné předávání nezbytných údajů 
o finančních nárocích spojených s rozsahem poskytovaných podpůrných opatření 2. až 5. 
stupně je zcela zásadní pro správnou funkčnost upraveného systému vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, neboť jeho bezodkladné financování ze 
strany oprávněných orgánů (ministerstvo a kraje) je přímo závislé na těchto včasných 
informacích. Návrh vyhlášky také reflektuje změnu terminologie a změny právního řádu, 
které přinesla novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony, a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných.  

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Vyhláška je vydávána oprávněným subjektem na základě zmocnění § 28 odst. 6 školského 
zákona. Navržená úprava je v souladu se školským zákonem, k jehož novelizovanému 
ustanovení § 28 je určena. 
 
III. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie  
Právní předpisy Evropské unie se na vyhláškou upravovanou oblast nevztahují. Navrhovaná 
právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Stávající vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení zcela vychází ze stávající právní 
úpravy § 16 školského zákona a dále vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 
nadaných, které tuto oblast ošetřují odlišně od právní úpravy, která nabyde účinnosti k 1. 9. 
2016. Z toho důvodu je zapotřebí uvést do souladu s platným právním stavem i vyhlášku 
o dokumentaci škol a školských zařízení.  
Konkrétní důvody související s nutností změny stávajícího právního stavu jsou podrobněji 
vymezeny v kapitole 1.3. Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace, která je nedílnou 
součástí materiálu.  
 
V. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nové nároky na státní rozpočet (popř. ostatní veřejné rozpočty) se v souvislosti 
s předkládaným návrhem nepředpokládají. Právní úprava navazuje na zákon č. 82/2015 Sb., 
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kterým se mění školský zákon, a na 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 tohoto důvodu lze finanční dopady navrhované 
právní úpravy považovat za rozpočtově neutrální. 

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný přímý dopad na životní prostředí, obdobně nemá 
dopady na podnikatelské prostředí. Vyhláška by měla mít pozitivní dopady na žáky se 
zdravotním postižením a další žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, neb by měla 
dopomoci naplnění jejich práva na vzdělání na rovnoprávném základě prostřednictvím 
monitorování této oblasti a sdružováním údajů nezbytných pro financování podpůrných 
opatření. Promítnutím navrhovaných změn dojde k uvedení měněné vyhlášky do souladu se 
školským zákonem ve znění po 1. 9. 2016. 

 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právního předpisu nikterak nerozlišuje mezi žáky, tedy není diskriminačním. V oblasti 
rovného postavení žen a mužů představuje pozitivní dopad, neboť součástí navrhované 
úpravy je implementace podnětu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů z května 2015 
na členění zjišťovaných dat týkajících se fyzických osob podle pohlaví. 

 

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Nově požadované informace od subjektů vykonávajících činnost školy nebo školského 
zařízení jsou navrhovány k poskytování v agregované podobě za subjekt nebo 
v anonymizované podobě za dítě, žáka resp. studenta. Absolutní rozšíření počtu osobních 
údajů dětí, žáků a studentů, kteří jsou vzděláváni podle § 16 školského zákona, a jimž jsou 
poskytována podpůrná opatření, nemění zásadně intenzitu zásahu do soukromí spojeného se 
zpracováním osobních údajů podle této vyhlášky. 

 

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Povinnost právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení předávat údaje 
z dokumentace a školních matrik ministerstvu v podobě statistických informací nezbytných 
pro monitoring vzdělávání a vzdělávací soustavy, jakožto i financování vzdělávání, v případě 
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje 
ministerstvo také krajskému úřadu, v případě škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo 
svazkem obcí také obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplývá z ustanovení § 28, 
odst. 5 školského zákona. Této povinnosti podléhají všechny subjekty zapsané v rejstříku škol 
a školských zařízení. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, rozsah, 
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formu a způsob vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a rozsah, 
formu, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní 
matriky. Jedná se o oblast zasahující do činnosti všech škol a školských zařízení, přičemž 
aplikace právních předpisů zde zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu vzdělávání jak obecně, 
tak ve vztahu k jednotlivci, a to z pohledu kontroly i zpětné vazby prostřednictvím 
monitoringu a prostřednictvím sdružování údajů nezbytných pro financování vzdělávání. 
Z tohoto pohledu se rozsah navrhované úpravy jeví jako zcela přiměřený. 

Závaznost objemu evidovaných a předávaných dat pro školy a školská zařízení je jedním 
z hlavních předpokladů pro financování, monitoring a kontrolu efektivního vzdělávání a jeho 
následný rozvoj a směřování. Ministerstvo a také Česká školní inspekce disponují kapacitami 
k plošné kontrole a vynucování dodržování regulace. 

Poptávková ani nabídková strana není touto úpravou výrazně dotčena, jedná se pouze 
o změnu sledovaných údajů z pohledu nového legislativního vymezení sledovaných 
skutečností. 

Transparence systému není touto úpravou dotčena. 

O otevřenosti dat je možné uvažovat všude tam, kde školy a školská zařízení nenakládají 
s citlivými údaji chráněnými zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V ostatních případech je možné uvažovat 
s daty agregovanými nebo zcela anonymizovanými. 

Nově navrhovaná právní úprava stávající vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení 
není spojena s novými korupčními riziky. 

 
X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K čl. I bodu 1 – doplňuje se nový paragraf 1a, který definuje údaje o podpůrných opatřeních 
přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením žákovi se speciálními 
vzdělávacími potřebami, které jsou školy a školská zařízení povinna evidovat ve svých 
školních matrikách. V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., přiznává a poskytuje žákovi 
podpůrná opatření 1. stupně škola. Podpůrná opatření 2. - 5. stupně, která mají být žákovi 
poskytována, stanoví výhradně školské poradenské zařízení na základě psychologické nebo 
speciálně pedagogické diagnostiky. Výsledkem poskytnutých poradenských služeb žákovi je 
zpráva a doporučení. Doporučení, které kromě žáka obdrží i škola, případně školské zařízení, 
obsahuje datum své platnosti, údaje o převažujícím stupni podpůrných opatření 
vč. identifikátoru znevýhodnění, dále doporučené metody výuky, úpravy obsahu vzdělávání, 
úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, požadavky na organizaci výuky, uzpůsobení forem 
komunikace a zprostředkování informací, kritéria a specifika hodnocení, doporučení, zda má 
vzdělávání žáka probíhat na základě individuálního vzdělávacího plánu, případně, zda má být 
žák zařazen do třídy nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9. Dále jsou v doporučení definovány 
potřebné pomůcky vč. kódu normované finanční náročnosti, formy pořízení a období užívání 
a personální podpora žáka včetně kódu normované finanční náročnosti. Poskytování 
podpůrných opatření obsažených v doporučení je z hlediska školského zákona pro školu 
závazné a pro žáka nárokové. Údaj o převažujícím stupni podpůrných opatření je významný 
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i z hlediska posuzování počtu žáků ve třídách nebo studijních skupinách a dále pro přiznání 
asistenta pedagoga podle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Z tohoto důvodu je nezbytná 
i evidence všech těchto údajů a jejich předávání v rámci výkaznictví. 
K čl. I bodu 2 – rozšiřuje se stávající rozsah údajů předávaných ze školních matrik o údaje 
o podpůrných opatřeních 2. – 5. stupně poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi 
v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 k této vyhlášce. Jedná se o podpůrná opatření se 
stanoveným kódem normované finanční náročnosti, kterými jsou požadavky na organizaci 
výuky a na personální podporu a dále kompenzační pomůcky, speciální učebnice a pomůcky, 
softwarové a IT vybavení, u kterých bude sledován i způsob jejich pořízení a období užívání. 
K čl. I bodu 3 a 4 – je stanoven termín předávání dat nově zahrnutých do školních matrik 
podle bodu 2 čl. I.   
K čl. I bodu 5 – zavádí se v souladu s Legislativními pravidly vlády legislativní zkratka 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou stávající znění vyhlášky postrádá. 
K čl. I bodu 6 – předávání nově zaváděných údajů o žácích a studentech základních škol, 
středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bude probíhat jednak formou 
anonymizovaných individuálních dat, v případě, že se jedná o organizační formu vzdělávání, 
převažující stupeň podpůrných opatření, stupeň přiznaných podpůrných opatření týkající se 
metod výuky, úpravy obsahu vzdělávání, formy vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů 
vzdělávání, hodnocení žáka a prodloužení délky vzdělávání, a dále formou agregovaných dat 
v případě, že se jedná o podpůrná opatření, která mají stanovený kód finanční náročnosti. 
V případě zbývajících druhů škol a všech školských zařízení budou předávána pouze 
agregovaná data týkající se podpůrných opatření, která mají stanovený kód normované 
finanční náročnosti. V rámci tohoto novelizačního bodu je stanoven i způsob zveřejnění 
struktur předávaných dat, číselníků a příslušného formuláře. 
K čl. I bodu 7 – vypuštěno slovo „prvním“ pro zcela jasné vymezení možnosti změny 
číselníků před každým předáváním dat. 
K čl. I bodu 8 – jsou stanoveny termíny pro zveřejnění struktur individuálních dat, číselníků 
a formuláře pro sběr dat o dětech, žácích a studentech, jimž jsou přiznána a poskytována 
podpůrná opatření a o podpůrných opatřeních 2. – 5. stupně, jimž byl stanoven kód 
normované finanční náročnosti. 
K čl. I bodu 9 – vymezují se kritéria pro předávání dat za jednotlivá odloučená pracoviště 
mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře a vybraných typů školských 
zařízení. Toto vymezení je nezbytné pro jednoznačné určení odloučených pracovišť, za která 
jsou agregovány individuální údaje ze školních matrik základních škol, středních škol 
a konzervatoří a požadováno členění předávaných údajů za mateřské školy, školní družiny, 
zařízení školního stravování a domovy mládeže.  
K čl. I bodu 10 – zákon č. 82/2015 Sb., který novelizoval školský zákon, posunul v § 97 
nejzazší termín pro zápis ke vzdělávání ve vyšší odborné škole na 31. října. Z tohoto důvodu 
je nezbytné posunout i termín pro předávání individuálních dat ze školní matriky vyšších 
odborných škol. Nově se budou předávat tato data o studentech a uchazečích o studium podle 
stavu k 31. říjnu. 
K čl. I bodu 11 – pro větší přehlednost, srozumitelnost a jednoznačnost se formulačně 
upravuje text upravující, komu jsou zasílány výpisy statistických informací v závislosti na 
zřizovateli školy. 
K čl. I bodu 12 – jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na změnu terminologie 
školského zákona. 
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K čl. I bodu 13 – částečně se jedná o legislativně-technickou úpravu navazující na změnu 
terminologie školského zákona, terminologicky se upravuje okruh studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a znevýhodnění studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, dále 
se ruší povinnost předávání údajů o studentech se zdravotním postižením s potřebou navýšení 
finančních prostředků, kterým již byla přiznána podpůrná opatření, s odkazem na vyhlášku 
o krajských normativech. Navýšení finančních prostředků v takovém případě již bude 
nárokové, vyplývající z normované finanční náročnosti přiznaných podpůrných opatření 
a nebude již realizováno prostřednictvím příplatku ke krajskému normativu.  
K čl. I bodu 14 – nově se doplňuje písmeno e) které rozšiřuje okruh předávaných údajů 
o identifikátor znevýhodnění, který bude uveden na doporučení ze školského poradenského 
zařízení, a o podpůrná opatření přiznaná studentovi, která nemají stanovenou normovanou 
finanční náročnost a budou předávána v anonymizované podobě s dalšími již sledovanými 
údaji o studentech se speciálními vzdělávacími potřebami. 
K čl. I bodu 15 - jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na změnu terminologie 
školského zákona. 
K čl. I bodu 16 – jedná se o technickou úpravu, kterou se zrušuje samostatné předávání 
informace o způsobu integrace pouze u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
v základní škole. Tyto údaje jsou nově součástí údajů o přiznaných podpůrných opatřeních 
žáků základních škol, středních škol a studentů vyšších odborných škol. 
K čl. I bodu 17 – vzhledem k rozsáhlým dílčím úpravám stávající přílohy č. 2 vyhlášky 
č. 563/2005 Sb. v platném znění se nahrazuje celý text novelizovaným textem. Z převážné 
části se jedná o legislativně-technickou úpravu navazující na změnu terminologie školského 
zákona. Příloha upravuje a zpřesňuje stávající formulace, aniž by měnila rozsah sledovaných 
údajů. V souladu s ustanovením § 16 ve znění účinném k 1. 9. 2016 nelze již chápat třídy 
školy zřízené při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro 
preventivně výchovnou péči jako třídy speciální, proto jsou pro účely předávání 
agregovaných dat speciální třídy definované pouze jako třídy samostatně zřízené podle § 16 
odst. 9. Rovněž tak školy při zdravotnických zařízeních nelze chápat jako školy zřízené podle 
§ 16 odst. 9.  
Nově: 
- ukládá se povinnost ředitelům škol a školských zařízení, které data předávají elektronicky 
formou agregovaného výkazu, odeslat příslušnému správnímu úřadu bez zbytečného odkladu 
i potvrzený výpis statistických informací,  
- posouvá se rozhodné datum a nejzazší termín odeslání údajů týkajících zápisu k povinné 
školní docházce a stejné rozhodné datum a nejzazší termín odeslání údajů se stanoví i pro 
nově navrhované zjišťování údajů o zápisu ke vzdělávání v mateřské škole, které bude 
probíhat formou výkazu s agregovanými údaji, 
- vypouští se nadbytečné ustanovení upravující předávání údajů o počtu tříd pro výuku 
českého jazyka, o prospěchových stipendiích, kurzech pro získání základů vzdělání, o počtech 
učitelů cizích jazyků podle vyučovaného jazyka a druhu školy, počtech pracovníků sociální 
péče, prostorovém vybavení školy, počtech tříd s asistenty pedagoga a žáků v těchto třídách 
v základních a středních školách, 
- doplňuje se předávání údajů o počtech pedagogických pracovníků vykonávajících 
specializované činnost a počtech pracovišť právnické osoby vykonávající činnost školy, 
- zahrnují se úpravy v předávání dat týkajících se mateřské školy. Pro nadbytečnost se 
vypouští ustanovení týkající se tříd s asistentem pedagoga. Upravuje se zjišťování údajů 
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o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou přiznána a poskytována 
podpůrná opatření. 
- zpřesňuje se výčet údajů předávaných o dětech v přípravných třídách. Upravuje se 
zjišťování údajů o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou přiznána 
a poskytována podpůrná opatření. 
- zařazuje se zjišťování údajů o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami v základních 
uměleckých školách, kterým jsou přiznána a poskytována podpůrná opatření, protože 
v souladu se školským zákonem budou nárokově poskytována podpůrná opatření ve všech 
druzích škol a všech druzích a typech školských zařízení,  
- definuje se rozsah údajů, které budou předávány o zápisech dětí ke vzdělávání v mateřské 
škole. Toto zjišťování bude významné zejména v případě, že novelou školského zákona bude 
zakotvena povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky. 
- zdůrazňuje se, které sledované údaje jsou předávány v členění podle pohlaví,  
- zařazuje se zjišťování údajů o účastnících zapsaných k pravidelné docházce ve školní 
družině, školním klubu a středisku volného času, dětech v zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, ubytovaných v domově mládeže nebo internátu a žáků ve střediscích 
praktického vyučování, kterým jsou přiznána a poskytována podpůrná opatření, 
- zpřesňuje se výčet předávaných údajů o zařízeních školního stravování, 
- snižuje se pro nadbytečnost rozsah předávaných údajů z dokumentace pedagogicko-
psychologické poradny týkající se vzdělání pracovníků. Zpřesňuje se rozsah údajů týkajících 
se klientů pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra v uplynulém 
školním roce. Zavádí se sledování počtu klientů školských poradenských zařízení, kterým 
byla vydána doporučení podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření. 
– upravuje se předávání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků 
škol a školských zařízení. Sledování počtu přiznaných vybraných složek platu podle druhů 
činnosti škol a školských zařízení se omezuje pouze na předávání dat k 30. září. Dosud tyto 
údaje byly předávány po skončení každého čtvrtletí. Zpřesňuje se sledování pedagogických 
pracovníku podle platových tříd a stupňů v členění na kategorie pedagogických pracovníků 
a druhy činností škol a školských zařízení. 
K čl. I bodu 18 – do vyhlášky se doplňuje příloha č. 3, která definuje rozsah a podmínky 
předávání údajů o podpůrných opatřeních 2. – 5. stupně přiznaných a poskytovaných dítěti, 
žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení 
poradenského zařízení, u kterých byla stanovena normovaná finanční náročnost. 
Čl. 1 přílohy č. 3 stanoví způsob, termíny, rozhodné datum, formu a použité technické 
prostředky pro předávání dat týkajících se základních škol, středních škol, konzervatoří 
a vyšších odborných škol. Tato data jsou předávána v termínu platném pro předávání 
individuálních dat ze školních matrik podle stavu k témuž rozhodnému datu a jsou součástí 
anonymizovaných údajů týkajících se žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Řediteli školy se ukládá potvrdit správnost výpisu odeslaných dat a následně jej odeslat 
příslušnému správnímu úřadu. ¨ 
Čl. 2 přílohy č. 3 stanoví rozsah předávaných individuálních údajů. 
Čl. 3 přílohy č. 3 stanoví způsob, termíny, rozhodné datum, formu a použité technické 
prostředky pro předávání agregovaných dat týkajících se ostatních druhů škol a druhů a typů 
školských zařízení. 
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Čl. 4 přílohy č. 3 stanoví rozsah předávaných agregovaných údajů. 
Čl. 5 přílohy č. 3 stanoví termíny, rozsah, formu a použité technické prostředky pro předávání 
dat týkajících se podpůrných opatření 2. – 5. stupně, u kterých byla stanovena normovaná 
finanční náročnost, v případě, že došlo v průběhu roku ke změnám, které mají rozhodný vliv 
na změnu nároku na finanční prostředky ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že poté, co 
dítě, žák nebo student obdrží od poradenského zařízení doporučení, ve kterém se mu nárokově 
přiznávají nová podpůrná opatření, je ředitel školy nebo školského zařízení povinen mu je 
bezodkladně začít poskytovat. Za tímto účelem má nárok žádat o přidělení nezbytných 
zvýšených finančních prostředků v případě, že je jim stanovena normovaná finanční 
náročnost. Obdobné platí v případě, kdy již potřeba zvýšených finančních prostředků zanikla. 
K čl. II – navrhuje se stanovit účinnost novelizace vyhlášky o dokumentaci škol a školských 
zařízení dnem 1. 9 2016, stejně, jako je tomu u příslušných souvisejících právních předpisů. 
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