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VI. 
 
 
 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů 
z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů 
 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, dne 
11. února 2016, s termínem dodání stanovisek do 4. března 2016.  
 
Se všemi připomínkovými místy, která uplatnila připomínky k předloženému materiálu, bylo provedeno jejich vypořádání osobně nebo korespondenční 
cestou. 
  
Připomínky označené za zásadní uplatnila následující připomínková místa: Úřad vlády České republiky - místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů České republiky, Ministerstvo zemědělství, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj, hlavní město Praha. 
 
Všechny zásadní připomínky byly vypořádány, materiál je předkládán bez rozporů. 
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Připomínky s vypořádáním členěné dle připomínkových míst. 

Resort Zásadní / 
Doporučující Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR  

Zásadní K § 1a písm. b) – Požadujeme znění tohoto písmene změnit na: „podpůrná 
opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením“. Akceptováno 

Zásadní 

K příloze č. 1, čl. 2 odst. 2 písm. e) – Požadujeme vypustit slova „týkající se 
metod výuky a úpravy obsahu vzdělávání, formy vzdělávání, úpravy 
očekávaných výstupů vzdělávání, hodnocení studenta, prodloužení délky 
vzdělávání“. 

Akceptováno 

Zásadní K příloze č. 3, čl. 3 – Požadujeme sjednotit termíny k předávání údajů 
(maximálně 2 termíny ročně). 

Vysvětleno: je navrženo předávání agregovaných údajů pouze 
1x ročně. Údaje budou předkládány na příloze, která bude 
součástí agregovaného příslušného výkonového výkazu. 
(Průběžné zjišťování nových PO s finanční náročností je 
nezbytné pro možnost průběžného financování a řeší je až čl. 
5) 

Doporučující K příloze č. 2, čl. 2 odst. 2 písm. d) – Doporučujeme předmětný údaj lépe 
definovat. Akceptováno 

MF 

legislativně – 
technického 
charakteru 

1. Bod 4: Doporučujeme odstranit slovo „ve“ před slovem „větě“. Akceptováno 

legislativně – 
technického 
charakteru 

2. Bod 10: Doporučujeme zkratku „odst.“ vyjádřit slovem „odstavce“ a 
slovo „se“ před slovem „doplňuje“ vložit za slovo „doplňuje“. Akceptováno 

legislativně – 
technického 
charakteru  

3. Bod 20: Doporučujeme odstranit slovo „se“ před slovem „za“ (uvedeno 
dvakrát). Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

legislativně – 
technického 
charakteru 

4. Bod 48: V příloze č. 3 v Čl. 2 navrhujeme odstranit označení odstavce 1, 
neboť žádný další odstavec nenásleduje. V Čl. 3 odst. 5 se domníváme, že 
termíny se týkají odstavců 2 až 4, nikoli odstavců 3 až 5, jak je uvedeno. 

Akceptováno 
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legislativně – 
technického 
charakteru 

5. Čl. II.: Doporučujeme odstranit slovo „bodu“ před číslovkou „28“. Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

MPO 

Doporučující 

1.    K návrhu vyhlášky, k čl. I – novelizačnímu bodu 3: V navrhovaném 
textu uvedeného novelizačního bodu doporučujeme slova „se slova „1 a 2“ 
nahrazují slovy „1, 2 a 3““ nahradit slovy „se text „1 a 2“ nahrazuje textem 
„1, 2 a 3““.  

Akceptováno  

Doporučující 2.    K návrhu vyhlášky, k čl. I – novelizačnímu bodu 7: V navrhovaném § 4a 
odst. 2 větě první doporučujeme slovo „účel“ nahradit slovem „účely“. Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Doporučující 3.    K návrhu vyhlášky, k čl. II: V navrhovaném textu čl. II doporučujeme 
slova „bodu 13, 14 a bodu 28“ nahradit slovy „bodů 13, 14 a 28“.  Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Doporučující 

4.    K odůvodnění: Podle novelizovaných Legislativních pravidel vlády má 
být součástí návrhu odůvodnění vyhlášky i zhodnocení dopadů na 
bezpečnost nebo obranu státu. Z tohoto důvodu doporučujeme 
odůvodnění návrhu vyhlášky doplnit i o zhodnocení těchto dopadů.  

Akceptováno 

MPSV 

Legislativní K čl. I bodu 7 - § 4a odst. 1 písm. b) 
V navrhovaném znění slovo „dle“ doporučujeme nahradit slovem „podle“. Akceptováno 

Legislativní 
K čl. I bodu 31 – příloha č. 2 čl. 15 odst. 2 písm. b) 
 V navrhovaném znění za slova „podle druhu postižení“ doporučujeme 
vložit slovo „a“. 

Akceptováno 

Legislativní 
K čl. I bodu 31 – příloha č. 2 čl. 15 odst. 2 písm. c) 
 V navrhovaném znění za slova „podle státního občanství“ doporučujeme 
vložit slovo „a“.   

Akceptováno 

MSP 

Doporučující 

1a. Obecně k údajům a jejich strukturaci ve:  všech ustanoveních týkajících 
se údajů, která obsahují podstatné jméno typicky označující skupinu osob 
(např. děti, žáci, účastníci, cizinci, klienti), předřadit před toto 
substantivum slovo „počet“ a náležitě jej vyskloňovat (např. počty žáků 
podle druhu studia). 

Akceptováno 

Doporučující 

1b. Obecně k údajům a jejich strukturaci: při určení strukturace údajů 
vícekrát dochází k nadbytečnému opakování slova „podle“, pročež 
doporučujeme celkovou revizi předmětných ustanovení, aby toto bylo 
užito vždy jen jednou (např. podle výsledku zápisu, pohlaví a věku). 

Akceptováno 

Doporučující 
2. K čl. I bodu 1 [§ 1a písm. b)] 
zkrátit znění předmětného ustanovení pouze na „podpůrná opatření 
poskytovaná školou nebo školským zařízením“ 

Akceptováno 

Doporučující 3. K čl. I bodům 1 a 48 [§ 1a písm. c), e) a příloha č. 3 čl. 2] 
předřadit před slova „poradenského zařízení“ adjektivum „školského“ Akceptováno 
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Doporučující 4. K čl. I bodu 1 [§ 1a písm. d)]: jednoznačné upřesnění „vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu“  ustanovení. Akceptováno 

Doporučující 

5. K čl. I bodu 2 [§ 3 odst. 1 písm. c)]: Po vzoru znění písmen a), b) a v 
zájmu praktičnosti doporučujeme zavést v písmenu c) legislativní zkratku 
vystihující skupinu nově doplňovaných údajů, která by mohla znít např. 
„údaje o podpůrných opatřeních 2. – 5. stupně“. Tuto zkratku pak 
doporučujeme použít  
v § 4 odst. 3 návrhu a v nadpisu přílohy č. 3. 

Akceptováno  

Doporučující 

6. K čl. I bodu 7 (§ 4a): není zřejmé, z jakého důvodu je třeba pro účely 
novelizované vyhlášky definovat pojem „pracoviště mateřské školy, 
základní školy, střední školy nebo konzervatoře, resp. školského zařízení“, 
když s ním vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení vůbec 
nepracuje. Nejbližší možnou souvislost lze nalézt v příloze č. 2 čl. 3 odst. 2 
a čl. 14, kde se hovoří o situaci, kdy má mateřská škola, resp. školské 
zařízení více odloučených pracovišť. Pokud měl předkladatel na mysli tyto 
případy, doporučujeme předřadit před slova „pracoviště mateřské školy, 
resp. školského zařízení“ adjektivum „odloučené“. V opačném případě 
doporučujeme buď vyjasnění smyslu tohoto ustanovení, nebo jeho 
vypuštění. 

Akceptováno 

Doporučující 

7. K čl. I bodu 8 [příloha č. 1 čl. 1 odst. 1 písm. b)]: dle čl. 58 odst. 8 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády má být tento novelizační bod koncipován 
odlišným způsobem, pročež doporučujeme nahradit slova  
„písm. b) se za slova „školního roku““ slovy „se na konci textu písmene b)“. 

Akceptováno 

Doporučující 

8. K čl. I bodům 9 a 10 (poznámka pod čarou č. 8): není zjevné, z jakého 
důvodu je poznámka pod čarou č. 8 obsažena právě v těchto dvou 
novelizačních bodech. Má-li se vztahovat k pojmu „podpůrná opatření“, 
jak naznačuje její umístění, bylo by vhodnější zavést ji hned při prvním 
výskytu tohoto pojmu v textu právního předpisu, tudíž v bodu 1 (§ 1a). 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Doporučující 
9. K čl. I bodu 10 [příloha č. 1 čl. 2 odst. 2 písm. e)]: S odkazem na 
argumentaci předestřenou u připomínky č. 2 doporučujeme nahradit 
závorku slovy „podle § 1a“ 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Doporučující 

10. K čl. I bodu 12 (příloha č. 2 čl. 1 odst. 1): doplňovaná věta nenavazuje 
na větu předchozí, která pouze obecně stanoví, že se agregované údaje 
předávají příslušnému správnímu úřadu. S odkazem na přílohu č. 1 čl. 1 
odst. 3 máme za to, že by doplňované větě buď musela předcházet věta o 
obdržení statistických informací z databáze, anebo by po vzoru přílohy č. 3 
čl. 3 odst. 1 musela být předcházející věta formulována odlišně, aby 
vymezovala konkrétní osobu, která předává údaje. Z toho důvodu 

Akceptováno 
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doporučujeme doplňovanou větu lépe navázat na první část předmětného 
ustanovení. 

Doporučující 

11. K čl. I bodu 17 [příloha č. 2 čl. 2 odst. 2 písm. b)]: V zájmu dosažení 
logičtější struktury ustanovení doporučujeme prohodit pořadí slov „počty 
ostatních pedagogických pracovníků“ a „počty pedagogických pracovníků 
vykonávajících specializované činnosti“, aby bylo postupováno od kategorií 
konkrétních ke kategorii zbytkové. 

Vysvětleno: žádná kategorie není "zbytková", jsou to odlišné a 
nikoli navzájem disjunktní kategorie. 

Doporučující 

12. K čl. I bodu 20 (příloha č. 2 čl. 6 odst. 1): dle čl. 58 odst. 8 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády má být tento novelizační bod koncipován 
odlišným způsobem, pročež doporučujeme nahradit slova „odst. 1 se se za 
slovo „žáků“ vkládají“ slovy „se na konci textu odstavce 1 doplňují“. 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Doporučující 
13. K čl. I bodu 21 (příloha č. 2 čl. 6 odst. 2): v tomto ustanovení by po 
novele došlo ke zdvojení údaje o počtu dětí a žáků podle pohlaví, pročež 
doporučujeme nahradit slova „, děti a žáci podle“ slovy „podle pohlaví a“. 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem - jedná se o různá 
krietéria 

Doporučující 

14. K čl. I bodu 26 (příloha č. 2 čl. 11 odst. 1): prohodit pořadí kritéria 
„pohlaví“ a „uměleckých oborů“, aby bylo postupováno od kritérií 
specifických pro základní umělecké školy ke kritériu obecnému. Tato 
připomínka platí obdobně i pro přílohu č. 2 čl. 11 odst. 2 písm. a), d). 

Vysvětleno: sledujeme podle pohlaví pouze žáky a absolventy 
podle druhu studia a ročníků, nikoli podle jednotlivých 
uměleckých oborů 

Doporučující 
15. K čl. I bodu 27 [příloha č. 2 čl. 11 odst. 2 písm. c), d)]: S odkazem na 
argumentaci předestřenou u připomínky č. 14 doporučujeme prohodit 
pořadí písmen c) a d). 

Vysvětleno: body a) až c) se týkají žáků, bod d) učitelů, takže 
pořadí má logiku. 

Doporučující 16. K čl. I bodu 32 [příloha č. 2 čl. 17 odst. 2 písm. e)]: prohodit pořadí 
kritéria „věkových skupin“ a „druhu postižení“ Akceptováno 

Doporučující 

17. K čl. I bodům 38 a 42 (příloha č. 2 čl. 21 odst. 1, čl. 23 odst. 1) 
není zřejmé, z jakého důvodu tato ustanovení rozlišují mezi klienty, jimž 
byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, a klienty bez dalšího, když 
se v těchto případech jedná o údaje za uplynulý školní rok. Z toho důvodu 
doporučujeme sjednocení, které by mohlo vypadat např. takto: „počty 
klientů podle pohlaví, důvodu příchodu, školního zařazení, poskytnuté 
péče a stupně přiznaných podpůrných opatření“. 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Doporučující 

18. K čl. I bodům 46 a 47 (příloha č. 2 čl. 26 odst. 2) 
není zřejmé, z jakého důvodu se formulace „počet přiznaných vybraných 
složek platu podle druhů činností škol a školských zařízení,“ přesouvá z 
jednoho do druhého písmene téhož odstavce. Z toho důvodu žádáme buď 
vysvětlení, nebo vypuštění této změny. 

Vysvětleno: Tímto přesunem se snižuje četnost zjišťování ze 4x 
ročně na 1x ročně a to pouze podle stavu k 30. 9. – viz příl. č. 2 
čl. 1  odst. 5. Údaje sledované v odst. a) se sledují 4x ročně a 
jedná se o údaje o průměrných evidenčních počtech 
zaměstnanců od počátku roku a jim vyplacené mzdy a platy, tj. 
výkaz je nápočtový. 
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MV 

Doporučující 

K čl. I bodu 1 – k § 1a písm. a) 
 Podpůrná opatření jsou taxativně vyjmenována v § 16 odst. 2 školského 
zákona, doporučujeme tedy, aby návrh podzákonného právního předpisu 
vycházel při jejich evidenci ze zákonného výčtu a nebyla podpůrná 
opatření ve vyhlášce definována odlišně. 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Doporučující 
K čl. I bodu 1 – k § 1a písm. b) 
V odůvodnění návrhu blíže osvětlit, co je myšleno termínem „formy 
pořízení“. 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Doporučující 
K čl. I bodu 33 – k příloze č. 2 čl. 18 odst. 2 
 Textaci ustanovení upravit, neboť ze současného znění není zcela zřejmé, 
zda i cizinci mají být členěni dle pohlaví. 

Vysvětleno: cizinci se nečlení podle pohlaví - text částečně 
upraven 

Doporučující 

K čl. I bodu 47 – k příloze č. 2 čl. 26 odst. 2 písm. b) 
 Dle bodu 1.5 části B odůvodnění je jedním z cílů návrhu nově sledovat 
počty pedagogických pracovníků zařazených do jednotlivých platových tříd 
a stupňů, přičemž takto nově získaná data mají sloužit i jako datové 
podklady pro přípravu reformy financování regionálního školství a přípravu 
kariérního řádu. Návrh také implementuje požadavky plynoucí z podnětu 
Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, která navrhuje, aby resorty 
od 1. 1. 2016 v rámci svých sběrných statistických systémů členily data 
týkající se fyzických osob podle pohlaví. Dáváme tedy předkladateli na 
zvážení, aby údaje shromažďované podle tohoto ustanovení byly také 
členěny podle pohlaví, čímž by došlo k naplnění čl. II odst. 2 usnesení vlády 
č. 542 ze dne 8. července 2015. 

Vysvětleno: s ohledem na neúměrnou administrativní zátěž 
respondentů a neúměrně komplikovaný možný způsob 
sledování. 

Doporučující 
K čl. I bodu 48 – k příloze č. 3 čl. 3 odst. 2 a 3 
Sjednotit lhůty pro předávání údajů, neboť neshledáváme opodstatněný 
důvod, proč by měla být data stanovena odlišně. 

Vysvětleno: lhůty jsou stanoveny podle shodných termínů pro 
předkládání agregovaných výkazů za odpovídající druhy škol a 
školských zařízení (toto sledování bude jejich součástí) 

Doporučující 

K čl. I bodu 48 – k příloze č. 3 čl. 5 odst. 1 
 Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení mají 
být dle odstavce 1 nově povinny informovat příslušný správní úřad o 
změnách poskytovaných podpůrných opatření, a to bezodkladně, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne změny. Doporučujeme v návrhu zákona 
ponechat pouze jedno z uvedených časových určení pro nahlášení změn, 
tj. buď „bezodkladně“, anebo „do 30 dnů“. Navrhované slovní vyjádření 
považujeme za protichůdné. 

Akceptováno 
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Doporučující 

V obecné části odůvodnění návrhu, konkrétně v části A. Shrnutí, bodu 6., je 
uvedeno, že v souvislosti s tímto návrhem nejsou předpokládány nové 
nároky na státní rozpočet, popř. ostatní veřejné rozpočty. Následně je však 
v části B. odůvodnění (Závěrečná zpráva o hodnocení dopadu regulace 
podle obecných zásad – RIA) konstatováno, že lze předpokládat náklady na 
straně jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost škol, které 
nelze předem odhadnout ani vyčíslit. Na základě výše uvedeného lze tedy 
dospět k závěru, že navrhovaná právní úprava s sebou přinese i „skryté 
výdaje“, které zatíží rozpočty zřizovatelů škol, jimiž jsou ve valné většině 
případů obce. Doporučujeme uvedené nesrovnalosti v odůvodnění 
odstranit.  

Akceptováno - text upraven a doplněn 

legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru 

K čl. I bodu 1 – k § 1a písm. e) 
 Za slovo „doporučení“ navrhujeme vložit slovo „školského“ tak, aby 
terminologie odpovídala § 16 školského zákona. 

Akceptováno 

legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru 

K čl. I bodu 48 – k příloze č. 3 čl. 3 odst. 5 
 Domníváme se, že v ustanovení by mělo být odkazováno spíše na 
odstavce 2 až 4. 

Akceptováno 

legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru 

K čl. II  - k účinnosti 
 Řada navrhovaných změn souvisí s poslední novelou školského zákona 
(konkrétně pak s § 16), která byla provedena zákonem č. 82/2015 Sb. a 
nabývá účinnosti dne  
1. 9. 2016. Dáváme v této souvislosti předkladateli na zvážení, zda by 
nebylo vhodné předpokládané datum nabytí účinnosti novely vyhlášky 
vázat k datu nabytí účinnosti zmíněné novely školského zákona, a to 
zejména ve vztahu k novelizačnímu bodu č. 6., který zavazuje ministerstvo 
k vypracování a zveřejnění příslušných formulářů. 

Akceptováno 

MZE Zásadní 

1. K bodu 1: v § 1a požadujeme toto znění písmene b) :  
„b) podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením  
podle přiznaného stupně.". Pokud by MŠMT trvalo na všech údajích 
(metody a formy výuky, úprava obsahu atd.), pak doporučujeme 
předdefinovat údaje k zaškrtávání (i to se zdá být nereálné).  
Požadované údaje budou uvedeny v individuálním vzdělávacím plánu  
a navrhovaná úprava by značně zvýšila administrativní zatížení učitelů. 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 
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Zásadní 

2. K bodu 10: v příloze č. 1, v části druhé čl. 2 odst. 2 písm. e) - požadujeme 
vypustit slova „týkající se metod výuky a úpravy obsahu vzdělávání, formy 
vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, hodnocení studenta, 
prodloužení délky vzdělávání“. Došlo by k neúměrnému zvýšení 
administrativní zátěže učitelů. 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Zásadní 3. v příloze č. 3 část 2. článek 3: požadujeme sjednotit tak, aby se údaje 
předávaly v jednom termínu (maximálně 2 termíny ročně). 

Vysvětleno: je navrženo předávání agregovaných údajů pouze 
1x ročně. Údaje budou předkládány na příloze, která bude 
součástí agregovaného příslušného výkonového výkazu.  

Doporučující (k návrhu novely vyhlášky)A - 1. Novelizační bod č. 9 doporučujeme upravit 
podle Legislativních pravidel vlády. Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Doporučující A - 2. K bodu 10 – doporučujeme v příloze č. 1 v čl. 2 odst. 2 písm. e) 
rozčlenit pro přehlednost do bodů, obdobně je to již v jiných ustanoveních. Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Doporučující 
A - 3. K bodu 17 - v příloze č. 2 část 2. čl. 2 odst. 2 písm. d) považujeme za 
příliš obecná slova „využití informačních technologií ve výuce". 
Doporučujeme specifikovat, je rozdíl zda jednou nebo 100x. 

Akceptováno 

Doporučující A - 4. K bodu 48 – doporučujeme uvést slovo „příloha“ s malým p. Akceptováno  

Doporučující 
A - 5. K čl. II – Účinnost. Doporučujeme stanovit pevným datem, v praxi 
toto znění, i když je v souladu s Legislativními pravidly vlády, působí 
nejasně. 

Akceptováno 

Doporučující (k platnému znění) B – 1. Upravit překlep na str. 1 v § 1a písm. c) – má být 
„organizační formu“. Akceptováno 

Doporučující B - 2. V čl. 11 odst. 2 (str. 11) – překlep u písmene d). Akceptováno 

MŽP 

Doporučující 

1. K bodu č. 3: 
 
V reakci na poslední změny Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“), 
schválené dne 3. února 2016 usnesením č. 75, doporučujeme novelizační 
bod č. 3 formulovat v souladu s čl. 57 odst. 3 LPV a uvést jej ve znění:  
 
„V § 3 odst. 2 se text ‚1 a 2‘ nahrazuje textem ‚1, 2 a 3‘.“. 

Akceptováno 

Doporučující 

2. K bodu č. 7: 
 
V textu navrhovaného ustanovení § 4a odst. 2 doporučujeme slova „Pro 
účel“ nahradit slovy „Pro účely“. 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 
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Doporučující 

3. K bodu č. 8: 
 
Znění novelizačního bodu č. 8 doporučujeme uvést do souladu s čl. 58 
odst. 8 písm. e) LPV a uvést je ve znění:  
 
„V příloze č. 1 v čl. 1 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova 
‚…‘.“. 

Akceptováno 

Doporučující 

4. K bodu č. 10: 
 
V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) LPV doporučujeme zkratku „odst.“ v 
textu novelizačního bodu č. 10 vypsat celým slovem. 

Akceptováno 

Doporučující 

5. K bodu č. 20: 
 
Znění novelizačního bodu č. 20 doporučujeme uvést do souladu s čl. 58 
odst. 8 písm. d) LPV a uvést jej ve znění: 
 
„V příloze č. 2 v čl. 6 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ‚…‘.“. 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

KML                              
Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Zásadní 

Obecně: 
 
Požaduji, aby byla vykazována podpůrná opatření 1. stupně a stanoven 
rozsah předávaných údajů. 

Vysvětleno: Ve školní matrice budou evidována podpůrná 
opatření bez ohledu na jejich stupeň – viz novelizační  bod 1. 
Sledován bude počet žáků, kterým jsou k rozhodnému datu 
poskytována podpůrná opatření i 1. stupně, text částečně 
upraven – viz příslušné články přílohy 2 

Zásadní 

Obecně: 
 
Požaduji, aby byl zaveden anonymní unikátní identifikátor do školské 
matriky, jehož pomocí bude umožněno sledovat individuální vzdělávací 
dráhy dětí, žáků a studentů a velikost nerovností ve vzdělávání. 

Vysvětleno: Toto by muselo být řešeno na základě zákonné 
normy a teprve následně v prováděcím právním předpisu. 
Navrhované řešení již jednou striktně odmítl ÚOOÚ. 

Zásadní 

Obecně: 
 
Požaduji, aby byl včleněn nový článek 6 Předávání individuálních údajů ze 
školní matriky a dokumentace mateřské školy. 

Vysvětleno: Pro MŠ nebylo dosud zavedeno předávání 
individuálních údajů (a není ani předmětem této novely) 
především z důvodu velké administrativní zátěže a 
nedostatečné technické vybavenosti a v neposlední řadě i 
počítačové gramotnosti především na malých mateřských 
školách. Zavedení se předpokládá nejpozději do roku 2020. 
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Zásadní 

1. K § 1a 
Požaduji ustanovení upravit následovně:  
 
§ 1a 
 
Údaje o podpůrných opatřeních a poskytovaných školou nebo školským 
zařízením dítěti, žákovi a studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami 
zahrnují: 
a) převažující stupeň poskytovaných podpůrných opatření a identifikátor 
znevýhodnění, 
b) podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením, 
kterými jsou metody výuky, úpravy obsahu vzdělávání, forma vzdělávání, 
úprava očekávaných výstupů vzdělávání, požadavky na organizaci výuky, 
uzpůsobení forem komunikace a zprostředkování informací, personální 
podpora, kritéria a specifika hodnocení, pomůcky včetně kódu normované 
finanční náročnosti, formy pořízení a období užívání, 
c) organizační forma vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení 
poradenského zařízení, 
d) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 
e) platnost doporučení poradenského zařízení. 

Akceptováno - text upraven jiným způsobem 

Zásadní 

K Příloze č. 2, Část třetí, Čl. 15, odst. 2, písm. b)  
 Požaduji ustanovení upravit následovně: 
 
Čl. 15 
(2) Údaje za stávající školní rok 
b) počty účastníků podle druhu znevýhodnění, které brání k naplnění jejich 
vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními a zdravotně 
postižených účastníků podle druhu postižení podle pohlaví, údaje o 
přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních. 

Akceptováno - text upraven obdobným způsobem 

Zásadní 

K Příloze č. 2, Část třetí, Čl. 17, odst. 2, písm. e)  
 Požaduji ustanovení upravit následovně: 
 
Čl. 17 
(2) Údaje za stávající školní rok 
e) děti podle druhu znevýhodnění, které brání k naplnění jejich 
vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními a zdravotně 
postižené děti podle věkových skupin a druhu postižení a podle pohlaví, 
údaje o přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních 

Akceptováno - text upraven obdobným způsobem 
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Zásadní 

K Příloze č. 2, Část třetí, Čl. 22, písm. a)  
 Požaduji ustanovení upravit následovně: 
 
Čl. 22 
a) žáci celkem podle pohlaví, ročníků, oborů vzdělání, stupně vzdělání a 
druhu, délky a formy vzdělávání, s vyčleněním žáků podle druhu 
znevýhodnění, které brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na 
rovnoprávném základě s ostatními a se zdravotním postižením, údaje o 
přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních 

Projednáno: Doporučujeme nezohlednit, protože se jedná o 
SPV, tedy pouze o praktické vyučování cca 1000 žáků. Údaje o 
těchto žácích budou k dispozici v údajích z příslušné SŠ. 

Zásadní 

K Příloze č. 2, Část třetí, Čl. 23, odst. 1  
 Požaduji ustanovení upravit následovně: 
 
(1) Údaje za uplynulý školní rok: klienti, jimž byla poskytnuta péče v 
uplynulém roce podle pohlaví, zdravotního postižení, znevýhodnění, které 
brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s 
ostatními školního zařazení a podle poskytnuté péče, klienti podle stupně 
přiznaných podpůrných opatření a pohlaví, činnost speciálně 
pedagogického centra.  

Akceptováno - text upraven obdobným způsobem 

Zásadní 

K Příloze č. 2, Část třetí, Čl. 21, odst. 1  
 Požaduji ustanovení upravit následovně: 
 
(1) Údaje za uplynulý školní rok: klienti, jimž byla poskytnuta péče v 
uplynulém roce podle pohlaví, zdravotního postižení, znevýhodnění, které 
brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s 
ostatními, školního zařazení a poskytnuté péče, klienti podle stupně 
přiznaných podpůrných opatření a pohlaví, činnost pedagogicko-
psychologické poradny. 

Akceptováno - text upraven obdobným způsobem 

Zásadní 

K Příloze č. 2, Části druhé, Čl. 9, odst. 2, písm. a) 
 
Požaduji ustanovení upravit následovně: 
a) počet tříd přípravného stupně, děti v přípravném stupni podle ročníku a 
pohlaví, podle druhu zdravotního postižení a znevýhodnění, které brání k 
naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s 
ostatními. 

Akceptováno - text upraven obdobným způsobem 
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Zásadní 

K Příloze č. 2, Část druhá, Čl. 4, odst. 2, písm. b)  
 Požaduji ustanovení upravit následovně: 
 
b) počty dětí ve speciálních třídách podle druhu zdravotního postižení a 
znevýhodnění a druhu provozu 

Akceptováno - text upraven obdobným způsobem 

Doporučující 

Ke znění důvodové zprávy: 
1. Je nutné lépe specifikovat zavedení a především fungování jednotného 
systému evidence v rámci školních matrik, zejména s přihlédnutím k tomu, 
že důvodová zpráva jako cíl do budoucna uvádí průběžný monitoring a 
evaluaci daného systému. V rámci evaluace jednotného systému by mělo 
být vzato v potaz, zda jsou provedené změny ve sběru údajů účinné (je 
nutné hodnotit zejména ty kategorie předávaných informací, kde došlo ke 
změnám, tj. rozšíření povinnosti předávání některých údajů, navýšení 
rozsahu informací, zejména v členění podle pohlaví nebo změně frekvence 
předávání informací). 

Akceptováno - texty upraveny a doplněny 

Doporučující 

Ke znění důvodové zprávy: 
2. Požadujeme doplnění přezkumu účinnosti regulace o časový horizont, 
ve kterém by měl být přezkum proveden a jaké konkrétní parametry 
regulace budou hodnoceny. Doporučujeme také uvést, kterých ostatních 
orgánů, zajišťujících zpracování předávaných údajů, se bude přezkum 
účinnosti regulace dotýkat (zejména s ohledem na záměr reformy 
financování regionálního školství a vytvoření kariérního řádu pedagogů). 

Akceptováno - texty upraveny a doplněny 

Doporučující 

Ke znění důvodové zprávy: 
3. Nově vznikne právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské školy 
povinnost předávat údaje o průběhu a výsledku zápisu do mateřských škol. 
Daná povinnost však v důvodové zprávě nezohledňuje náklady, které pro 
právnické osoby tímto vyvstanou. Doporučujeme tyto zohlednit ve 
vyhodnocení nákladů a přínosů. 

Akceptováno - texty upraveny a doplněny 

Doporučující 

Lépe specifikovat náklady na straně právnických osob vykonávajících 
činnost škol, související s aktualizací evidenčních systémů. Zejména s 
ohledem na skutečnost, že je na základě dosavadní praxe znám počet škol, 
které pracují s evidenčním systémem, a v případě stanovení maximální 
možné výše nákladů pro aktualizaci jednoho systému lze vyčíslit maximální 
možnou výši nákladů aktualizace všech systémů, která by neměla být  
přesáhnuta. 

Akceptováno - texty upraveny a doplněny 
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Jihomoravský 
kraj  

Doporučující 

1. Návrh vyhlášky v § 4a definuje pracoviště školy, které je z hlediska nově 
definovaného modelu financování regionálního školství připravovaného 
novelou školského zákona důležitým komponentem, který ovlivní výši 
přiznaných finančních prostředků. Definice znevýhodňuje zejména 
právnické osoby vykonávající činnost středních škol, které praktické 
vyučování realizují v dílnách, školních provozovnách a jiných místech, jež 
nenaplňují definici pracoviště školy. Zejména střední školy tak při 
nezohlednění všech míst výkonu činnosti mohou být z hlediska potřeby 
provozních zaměstnanců podfinancovány. Proto navrhujeme tento pojem 
vymezit jen pro účel agregování individuálních údajů ze školních matrik a 
pro požadavky členění předávaných údajů za mateřské školy, školní 
družiny, zařízení školního stravování a domovy mládeže.  

Vysvětleno: §4a byl přepracován. Usiluje o jasné vymezení 
odloučeného pracoviště školy nebo školského zařízení pro 
potřeby agregování individuálních údajů ze školních matrik 
základních a středních škol a pro požadavky členění 
předávaných údajů za mateřské školy, školní družiny, zařízení 
školního stravování a domovy mládeže.  

Doporučující 

2. Návrh vyhlášky v části třetí Čl. 5 odst. 1 nastavuje novou povinnost 
právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení k 
předávání údajů o změně poskytovaných podpůrných opatření 2. – 5. 
stupně s přiřazeným kódem normované finanční náročnosti, a to 
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. S 
ohledem na stávající praxi, podmínky a možnosti krajských úřadů 
považujeme za nezbytné upozornit na skutečnost, že aktuálně není možné 
s měsíční frekvencí takto získané informace zohledňovat při poskytování 
finančních prostředků podle § 160 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o upozornění, které nelze zohlednit jako připomínku k 
předloženému materiálu. 

Karlovarský 
kraj 

Doporučující 

§ 4a odst. 1 písm. c) 
Změnit výklad pojmu „pracoviště“ ve vztahu ke středním školám a 
konzervatořím.  

Vysvětleno: §4a byl přepracován. Usiluje o jasné vymezení 
odloučeného pracoviště školy nebo školského zařízení pro pro 
potřeby agregování individuálních údajů ze školních matrik 
základních a středních škol a pro požadavky členění 
předávaných údajů za mateřské školy, školní družiny, zařízení 
školního stravování a domovy mládeže.  

Doporučující 

Příloha 2, čl. 1, odst. 1 a jiné 
Ve způsobu předávání agregovaných údajů ministerstvu, krajskému úřadu 
nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností není u krajského 
úřadu uvedeno, které školy mu tyto údaje předávají. 

Akceptováno  
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Královéhradec
ký kraj Zásadní 

• K  příloze č. 2, čl. 2 odstavec 2: 
Navrhujeme následující doplnění: 
 „a) počty učitelů podle druhu školy a podle pohlaví, počty učitelů 
základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol podle 
skupin předmětů a podle pohlaví, počty učitelů ve třídách nebo studijních 
skupinách pro děti, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími 
potřebami podle druhu školy a podle pohlaví, 
b) počty vedoucích pedagogických pracovníků podle druhu školy a podle 
pohlaví, počty ostatních pedagogických pracovníků podle pohlaví, počty 
pedagogických pracovníků vykonávajících specializované činnosti podle 
pohlaví,“ 

Akceptováno 

Liberecký kraj 

Zásadní 

1) V přílohách se na různých místech opakuje text „…a následně jej zašle 
na vědomí ministerstvu, je-li škola zřizována ministerstvem, krajskému 
úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola 
zřizovaná obcí nebo svazkem obcí.“ Jedná se  
o zavádějící formulaci, z níž vyplývá, že školy zřizované obcí nebo svazkem 
obcí  
si mohou vybrat, zda budou zasílat krajskému úřadu, nebo obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností. Dále toto ustanovení vůbec neřeší, 
kam budou zasílat školy zřizované kraji. 

Akceptováno 

Zásadní 

2) Ust. § 1a bod a)  pracuje s termínem “identifikátor znevýhodnění“ – 
není zřejmé,  
co tento termín znamená.  Nezmiňuje ho ani vyhl. č. 27/2016 Sb. ani 
připravovaná novela školského zákona, týkající se financování. 

Akceptováno a vysvětleno - text upraven jiným způsobem, 
identifikátor znevýhodnění je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce 
č. 27/2016  

Zásadní 

3) § 4a odst. 1 – “pracoviště“ škol – není zřejmé, kde budou k dispozici 
informace o tom, zda pracoviště školy/školského zařízení splňuje 
podmínky nastavené v tomto ustanovení. Rejstřík škol a školských zařízení 
tyto údaje neobsahuje (resp. zdaleka ne všechny).  

Vysvětleno: Údaj je součástí referenčních pracovních souborů 
vycházejících z rejstříku škol a školských zařízení a je i v 
současnosti využíván pro výkaznictví. Jeho aktualizace bude 
probíhat v součinnosti s krajskými úřady a úřady obcí s 
rozšířenou působností.  

Zásadní 

4) Část druhá, čl. 2, odst. 2  - ve výkazu P1-04 jsou údaje sumárně vedeny 
pod druhem školy (např. základní škola) tj. pod jedním kódem. Nebude-li 
vyplněn výkaz zvlášť  
za každé odloučené pracoviště, nebude možné rozlišit jednotlivá 
odloučená pracoviště. Tato skutečnost je zvlášť závažná ve vazbě na ust. 
části čtvrté, čl. 26, odst. 2b). 

Vysvětleno: Výkaz P1-04 předává právnická osoba vykonávající 
činnost školy nebo školského zařízení v členění podle 
jednotlivých druhů činností dané právnické osoby nikoli v 
členění za jednotlivá odloučená pracoviště. Pouze vybrané 
výkonové výkazy jsou sledovány na úrovni jednotlivých 
odloučených pracovišť. 
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Zásadní 

k důvodové zprávě: 
5) „nové nároky na státní rozpočet se v souvislosti s předkládaným 
návrhem nepředpokládají“ – možnými nároky bude úprava programů pro 
vykazování (např. program „bakalář“ + případné náklady spolu se zvýšenou 
administrativou v případě četnějšího vykazování potřeb PO,  dále je 
potřeba zohlednit skutečnost, zda i tvůrci programů budou na tyto změny 
v krátkém časovém úseku schopni reagovat.  

Akceptováno - text byl upraven a rozšířen 

Zásadní 

k důvodové zprávě: 
6) požadavky ve vykazování dle pohlaví lze chápat ze statistických účelů  
a dlouhodobějšího sledování stavu, avšak s poukázáním na rovnoprávnost 
je ve vztahu k podpůrným opatřením požadavek těžko odůvodnitelný - 
není zřejmé, jak bude z výkaznictví dosaženo požadavku hodnocení 
dopadů opatření – str. 6, bod 1.6., první odrážka). 

Text připomínky nenavrhuje způsob úpravy a ani není zřejmé, 
jak by text měl být upraven, z tohoto důvodu nelze připomínce 
vyhovět 

Zásadní 

k důvodové zprávě: 
7) Není zřejmé, zda podpůrná opatření 2. – 5. stupně budou výhradně 
určovat poradenská zařízení, tj. bez dalšího vlivu vykazujícího subjektu (tj. 
bez možných odchylek s dopadem na financování). 

 Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a její 
přílohy č. 5, která obsahuje vzor doporučení pro žáka se 
speciálními vzdělávacími potřebami, stanoví podpůrná optření 
2. - 5. stupně školské poradenské zařízení. Připomínka se 
netýká předloženého materiálu. 

Moravskoslezs
ký kraj 

Doporučující 

K § 4a odst. 1 
Toto ustanovení upravuje podmínky, za nichž se pracoviště považuje za 
pracoviště mateřské školy, základní školy, střední školy nebo konzervatoře. 
 
Navrhujeme doplnit do výčtu škol také základní uměleckou školu a na 
konec odstavce nové písmeno d), které zní:  
„d) v plném rozsahu vyplývajícím pro umělecký obor z rámcového 
vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání“. 

Vysvětleno: Data za odloučená pracoviště se sbírají pro 
potřeby naplnění směrnice č.j. 28 768/2005-45.  

Doporučující 
Příloha č. 1, část první, čl. 1, odst. 1, písm. b) 
Navrhujeme posunout datum pro předávání údajů k rozhodnému datu 30. 
září do 10. října. 

Vysvětlení: Vzhledem k tomu, že v letošním roce lze 
předpokládat více problémů na straně škol souvisejících s 
řadou změn ve výkaznictví, nedoporučujeme zkrátit školám 
termíny pro předání dat. 
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Doporučující 

Příloha č. 1, část první, čl. 1, odst. 3, věta poslední 
Příloha č. 3, část první, čl. 1, odst. 3 
Příloha č. 3, část druhá, čl. 3, odst. 1 
Navrhujeme použít stejnou formulaci jako v příloze č. 2, části první, čl. 1, 
odstavci 7, tj. nahradit stávající text slovy „Poté bez zbytečného odkladu 
potvrdí ředitel školy výpis statistických informací svým podpisem a 
následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola zřizována 
ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o 
školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému 
úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení“. 

Akceptováno 

Doporučující 

Příloha č. 2, část druhá, čl. 3, odst. 2 
Toto ustanovení zní: 
„(2)V případě, že má mateřská škola zřízeno jedno nebo více odloučených 
pracovišť, předávají se agregované údaje za školu v členění za jednotlivá 
odloučená pracoviště.“ 
Navrhujeme za slova „mateřská škola“ doplnit slova „nebo základní 
umělecká škola“.  

Vysvětleno: Data za odloučená pracoviště se sbírají pro 
potřeby naplnění směrnice č.j. 28 768/2005-45.  

Doporučující Příloha č. 2, část druhá, čl. 4, odst. 2, písm. h) 
Navrhujeme ponechat vykazování žádostí o přijetí, jimž nebylo vyhověno.  

Vysvětleno: budou nadále sledovány všechny žádosti o přijetí 
do MŠ, a to v podrobnějším členění, nejen žádosti, jimž nebylo 
vyhověno.  

Olomoucký 
kraj Doporučující 

1. K čl. I novelizačnímu bodu 7 - §  4a odst. 1 a 2  
 
V obou odstavcích se objevuje text „nebo sousedním pozemku a při jiném 
organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských 
zařízení jako mateřská škola, základní škola, střední škola nebo 
konzervatoř a v němž se za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání“. 
Uvedený text považujeme za nejasný a neurčitý. Není zřejmé, co se rozumí 
pojmem „sousední pozemek“ a kdo a jakým způsobem bude posuzovat, 
zda při jiném organizačním uspořádání by mohlo být pracoviště zapsáno v 
rejstříku škol a školských zařízení. Z uvedených důvodů doporučujeme tuto 
část textu přepracovat.  

Vysvětleno: §4a byl přepracován. Usiluje o jasné vymezení 
odloučeného pracoviště školy nebo školského zařízení pro 
potřeby agregování individuálních údajů ze školních matrik 
základních a středních škol a pro požadavky členění 
předávaných údajů za mateřské školy, školní družiny, zařízení 
školního stravování a domovy mládeže.  Předpokládáme pouze 
nezbytnou minimální aktualizaci stávajícího stavu vykazujících 
zařízení v součinnosti s krajskými úřady a úřady obcí s 
rozšířenou působností. 
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Doporučující 

2. K čl. I novelizačnímu bodu 10 - příloha č. 1 vyhlášky, čl. 2 odst. 2 písm. 
e):  
 
Do přílohy č. 1 je nově vkládán text: „údaje o přiznaných a poskytovaných 
podpůrných opatřeních (organizační forma vzdělávání, převažující stupeň 
poskytovaných podpůrných opatření, stupeň přiznaných podpůrných 
opatření týkající se metod výuky a úpravy obsahu vzdělávání, formy 
vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, hodnocení studenta, 
prodloužení délky vzdělávání)“. 
 
Textaci uvedenou v závorce, tj. „(organizační forma vzdělávání, převažující 
stupeň poskytovaných podpůrných opatření, stupeň přiznaných 
podpůrných opatření týkající se metod výuky a úpravy obsahu vzdělávání, 
formy vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, hodnocení 
studenta, prodloužení délky vzdělávání)“, navrhujeme vypustit, tak aby 
terminologie odpovídala textaci uvedené § 1a.  
 
V případě, že má být soubor údajů předáván v jiném (užším rozsahu), 
doporučujeme upravit textaci následovně: „údaje o přiznaných a 
poskytovaných podpůrných opatřeních v rozsahu organizační forma 
vzdělávání, převažující stupeň poskytovaných podpůrných opatření, 
stupeň přiznaných podpůrných opatření týkající se metod výuky a úpravy 
obsahu vzdělávání, formy vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů 
vzdělávání, hodnocení studenta, prodloužení délky vzdělávání“. 

Akceptováno 

Plzeňský kraj Doporučující 

1. Ke znění ust. Příl. 2, Část první, Čl. 1, odst. 1 
Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských 
zařízení se předávají příslušnému správnímu úřadu5) na výkazech 
elektronicky. Poté bez zbytečného odkladu potvrdí ředitel školy výpis 
statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí 
ministerstvu, je-li škola zřizována ministerstvem, krajskému úřadu nebo 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola zřizovaná obcí 
nebo svazkem obcí. 
 
Navrhujeme doplnit do věty druhé za čárku „krajem nebo“ takto: 
…, je-li škola zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

Akceptováno - text upraven obdobně 
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Kraj Vysočina 

Zásadní 

2. Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 
Celkově je vyhláška poměrně nepřehledná, terminologie vyhlášky 
neodpovídá terminologii školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb.  
Navrhujeme terminologii upravit a dát do souladu s ostatními právními 
normami na úseku školství. 

Akceptováno částečně - text novely byl zjednodušen 
nahrazením celé přílohy č. 2 a byla provedena dílčí úprava 
všech textů, aby byly dány do terminologického souladu se 
školským zákonem. 

Doporučující 

1. Připomínka k Čl. I bodu 8: 
Navrhujeme v Příloze č. 1 k návrhu vyhlášky části první čl. 1 odst. 1 písm. b) 
opravit chybný odkaz, správně by zde mělo být nejspíš „podle čl. 2 odst. 
2“. 

Vysvětleno: Nejedná se o chybný odkaz - záměrně se posouvá 
termín předávání veškerých údajů o uchazečích i studentech 
VOŠ v souladu s novelou ŠZ, která posunula nejzazší termín pro 
zápis ke studiu VOŠ na 31. října. 

Zlínský kraj 

Zásadní 

1. Bod 12, příloha č. 2, čl. 1, odstavec 1, poslední věta – návrh na změnu 
textu: "Poté bez zbytečného odkladu potvrdí ředitel školy výpis 
statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí 
ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské 
zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o 
ostatní školy a školská zařízení." 

Akceptováno 

Zásadní 

2. Bod 48, příloha č. 3, část první, čl. 1, odst. 3, poslední věta – navrhujeme 
změnu textu takto: „Poté bez zbytečného odkladu potvrdí ředitel školy 
výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí 
ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské 
zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o 
ostatní školy a školská zařízení.“ 

Akceptováno 

Zásadní 

3. Bod 48, příloha č. 3, část druhá, čl. 3, odst. 1, poslední věta – 
navrhujeme změnu textu takto: „Poté bez zbytečného odkladu potvrdí 
ředitel školy výpis statistických informací svým podpisem a následně jej 
zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované 
ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o 
školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému 
úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.“ 

Akceptováno  

Doporučující 

Navrhujeme nahradit slovo „postižení“ slovem „znevýhodnění“ v těchto 
novelizačních bodech: 
bod 19, příloha č. 2, čl. 4, odst. 2, písm. b),  
bod 31, příloha č. 2, čl. 15, odst. 2, písm. b), 
bod 32, příloha č. 2, čl. 17, odst. 2, písm. e),  
bod 42, příloha č. 2, čl. 23, odst. 1. 

Akceptováno 
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PRAHA 

Zásadní 

k § 4a odst. 1 a 2: Navrhované ustanovení považujeme za nesrozumitelné. 
Není nám jasné, proč je pracoviště definováno s takovým omezením. 
Nebudou vykazovat údaje ti, co nesplní? Řada škol a školských zařízení tato 
omezení nesplňuje – např. v jedné budově či na jednom pozemku mají více 
pracovišť (MŠ + ZŠ + školní jídelna + SPC apod.).  

Vysvětleno: §4a byl přepracován. Usiluje o jasné vymezení 
odloučeného pracoviště školy nebo školského zařízení pro 
potřeby agregování individuálních údajů ze školních matrik 
základních a středních škol a pro požadavky členění 
předávaných údajů za mateřské školy, školní družiny, zařízení 
školního stravování a domovy mládeže. Vyhláška tento pojem 
používala již dříve bez přesného vymezení. Předpokládáme 
pouze nezbytnou minimální aktualizaci stávajícího stavu 
vykazujících zařízení v součinnosti s krajskými úřady a úřady 
obcí s rozšířenou působností. 

Doporučující 

K §1a: Z navrhovaního ustanovení nám není jasné, zda se budou vykazovat 
údaje o podpůrných opatřeních přiznaných poradenským zařízením nebo 
školou. Ne všechna přiznaná opatření budou ihned poskytována a při 
souhrnném vykazování by došlo ke zkreslení informací. Budou se 
vykazovat údaje o podpůrných opatřeních prvního až pátého stupně? 
Doporučujeme následující znění: „Údaje o přiznaných podpůrných 
opatřeních poskytovaných školou nebo školským zařízením…“ 

Vysvětleno a text částečně upraven: §1a neuvádí, co bude 
vykazováno ale specifikuje, co bude evidováno ve školní 
matrice, tedy podpůrná opatření přiznaná jak školou nebo 
školským zařízením (v případě 1. stupně), tak poradenským 
zařízením (2. - 5. stupeň) a podpůrná opatření poskytovaná 
školou nebo školským zařízením. 

Doporučující k § 1a odst. b): Doporučujeme uvést odkaz, kde je uvedeno, co zahrnuje 
pojem forma vzdělávání a organizace vzdělávání. Akceptováno - text byl upraven jiným způsobem 

Doporučující 
k § 1a odst. c): Doporučujeme definovat, co zahrnuje pojem organizační 
forma vzdělávání; pokud je obsahově stejný s pojmy odst. b, pak je tento 
odstavec dle našeho názoru nadbytečný 

Akceptováno - text byl upraven jiným způsobem 

Doporučující k § 3 odst. 1 c): Pokud se nebudou vykazovat údaje podpůrných opatření 
stupně 1, doporučujeme uvést tuto skutečnost již v úvodu vyhlášky 

Vysvětleno: Bude vykazováno, že žákovi jsou poskytována PO i 
1. stupně, bude tedy sledován i počet žáků ve stupni podpory 
1 - viz popis předávaných údajů za jednotlivé druhy škol a 
školských zařízení. Podle přílohy č. 3 budou předávány pouze 
údaje týkající se podpůrných opatření se stanovenou 
normovanou finanční náročností. Vysvětleno v důvodové 
zprávě. 

Doporučující 
Příl. 1, k Čl. 5 odst. 2): Doporučujeme znění textu „…do třídy pro žáky se 
zdravotním postižením...“ nahradit: „..do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona..“. 

Akceptováno 

Doporučující 

Příl. č. 2 k Čl. 2 odst. 2a): Doporučujeme znění textu „ …studijních 
skupinách pro děti, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími 
potřebami podle druhu školy,“, nahradit „… studijních skupinách zřízených 
podle § 16 odst. 9 školského zákona..“. 

Akceptováno 

Doporučující Příl. č. 2 k Čl. 15 odst. 2a): Doporučujeme ujednotit terminologii podle § 
16 odst. 9 školského zákona, tedy nahradit následující znění textu „…pro Akceptováno 
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žáky se zdravotním postižením...“. 

Doporučující Příl. č. 2 k Čl. 17 odst. 2e): Doporučujeme ujednotit terminologii 
„zdravotně postižené děti…“.  Akceptováno 

Doporučující Příl. č. 2 k Čl. 18 odst. 2 : Připomínka shodná s připomínkou k § 1a „…údaje 
o přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních…“. 

Vysvětleno: Podpůrná opatření 1. stupně přiznává škola nebo 
školské zařízením, PO 2. - 5. stupně výhradně poradenské 
zařízení, je žádoucí umožnit i sledování přiznaných PO 

Doporučující Příl. č. 2 k Čl. 20 d): Připomínka shodná s připomínkou k § 1a „…údaje o 
přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních…“. Shodné vysvětlení 

Doporučující 

Příl. č. 2 k Čl. 22 a): Připomínka shodná s připomínkou k Čl. 15 odst. 2a). 
Doporučujeme ujednotit terminologii „…s vyčleněním žáků se zdravotním 
postižením, ...“. A dále připomínka shodná s připomínkou k § 1a „…údaje o 
přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních,“. 

Akceptováno a vysvětleno 

Doporučující Příl. č. 2 k Čl. 23 odst. 1: Připomínka shodná s připomínkou k Čl. 15 odst. 
2a). Doporučujeme ujednotit terminologii „…zdravotního postižení,“. Akceptováno 

ÚOOU Doporučující 

K osobním údajům V části  I. A. 8. V části  I. A. 8. Zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů se 
slova „Soukromí ani osobní údaje konkrétních fyzických osob tak nejsou 
touto úpravou dotčena“ se nahrazují slovy „(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.“  

Akceptováno 

Konfederace 
zaměstnavatel
ských a 
podnikatelskýc
h svazů ČR 

Zásadní 

1. V § 1a v návětí navrhujeme vypustit slova „přiznaných a“, neboť není 
zřejmé, co se má pod tímto výrazem rozumět. Podstatné je, jaká podpůrná 
opatření škola nebo školské zařízení dítěti, žákovi či studentovi poskytuje, 
nikoliv kdo je „přiznává“ (v případě podpůrných opatření druhého až 
pátého stupně je totiž nepřiznává přímo škola či školské zařízení, ale 
školské poradenské zařízení ve svém doporučení!). Uvedené platí pro celý 
text návrhu. 

Akceptováno - text byl upraven jiným způsobem 

Zásadní 

2. Skutečně je nezbytné, aby škola či školské zařízení ve své školní matrice 
vedlo údaj o „převažujícím stupni podpůrných opatření“? Jak se bude 
určovat například v případě, že žákovi je poskytováno jedno podpůrné 
opatření 2. stupně a jedno podpůrné opatření 3. stupně? Co bude 
„převažovat“? 

Vysvětleno:  Řídí se tím např. počet žáků ve třídě, možnost 
dělit třídy apod., statistický význam i pro sledování počtů žáků 
v jednotlivých stupních podpory. Převažující stupeň podpory 
(2.-5. stupeň) stanoví školské poradenské zařízení na 
doporučení podle vyhl. č. 27/2016 Sb. nebo škola (1. stupeň) 
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Zásadní 
3. Není zřejmý význam slovního spojení „organizační forma vzdělávání, 
pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení“. Je 
nezbytné upřesnit. 

Vysvětleno: Návrh organizační formy vzdělávání je obsažen v 
doporučení ŠPZ  

Zásadní 

4. V souladu s § 4 odst. 5 by měly být číselníky zveřejněny nejpozději 6 
měsíců před prvním termínem předávání individuálních údajů. Dále pak ale 
vyhláška nepočítá s žádnou možností tyto číselníky měnit či doplňovat. 
Skutečně taková situace nemůže nastat? 

Akceptováno a vysvětleno: Jedná se o zveřejnění číselníků 
před prvním předáváním dat s využitím těchto číselníků, 
úprava jejich obsahu před kterýmkoli dalším sběrem 
v uvedené lhůtě je možná - z textu bylo vypuštěno slovo 
"prvním".  

Zásadní 

5. K § 4a -1) definice pojmu pracoviště pro účely této vyhlášky – není 
zřejmý praktický význam této složité definice, neboť následně se v celém 
platném ani navrhovaném znění vyhlášky s tímto pojmem nepracuje. V 
příloze č. 2 v článku 3 odst. 2 se pracuje s pojmem „odloučené pracoviště 
mateřské školy“ a v článku 14 s pojmem „odloučené pracoviště školského 
zařízení“, což má zřejmě jiný význam než pracoviště podle § 4a. V příloze č. 
2 v článku 2 odst. 2 písm. f) je pak užíván pojem „počty pracovišť právnické 
osoby vykonávající činnost školy“, což ale opět nelze ztotožňovat s 
pojmem pracoviště jednotlivého druhu školy nebo školského zařízení. Dále 
není zřejmé, jak se bude v praxi postupovat, pokud v důsledku zavedení 
nové definice tohoto pojmu dojde na úrovni jednotlivých povinných 
subjektů ke změně v jejich statistickém výkaznictví (jak bude řešena 
kontinuita a návaznost na předchozí léta?). 

Vysvětleno: §4a byl přepracován. Usiluje o jasné vymezení 
odloučeného pracoviště školy nebo školského zařízení pro 
potřeby agregování individuálních údajů ze školních matrik 
základních a středních škol a pro požadavky členění 
předávaných údajů za mateřské školy, školní družiny, zařízení 
školního stravování a domovy mládeže. Vyhláška tento pojem 
používala již dříve bez přesného vymezení, na způsobu členění 
požadovaných dat se nic nezmění, pokud byla dosud 
vykazována správně podle metodických pokynů.  Bude pouze 
nově umožněna agregace individuálních dat za jednotlivá 
odloučená pracoviště i u středních škol.  Z tohoto důvodu byl 
nahrazen termín "pracoviště" termínem "odloučené 
pracoviště".  Text počty pracovišť právnické osoby s definicí 
"odloučeného pracoviště" nesouvisí - bude řešit metodický 
pokyn.  
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Zásadní 2) Dále navrhujeme do výčtu škol zahrnout také základní uměleckou školu, 
aby bylo možné při definování normativu pro financování nepedagogické 
práce v základních uměleckých školách zohlednit také tento parametr a 
přesněji tak stanovit potřebný objem finančních prostředků pro jednotlivé 
školy například: 
„Pro účely této vyhlášky se za pracoviště mateřské školy, základní školy, 
střední školy, konzervatoře nebo základní umělecké školy považuje takové 
pracoviště školy, které s jiným pracovištěm téže školy nesouvisí, není s ním 
spojeno stavebně nebo technicky, ani není s jiným pracovištěm téže školy 
umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním 
uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako 
mateřská škola, základní škola, stření škola, konzervatoř nebo základní 
umělecká škola a v němž se za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání:“ 
Za písmeno c) odst. 1 § 4a doplnit písmeno d), které zní: 
„d) vyplývající pro obor vzdělání základního uměleckého vzdělávání z 
rámcového vzdělávacího programu pro daný obor.“ 
V souvislosti navrhovanou úpravou bude ještě potřeba uvést do souladu 
Přílohu 2, část druhou, čl. 2 odst. 3). 

Vysvětleno: Data se sbírají pro potřeby naplnění směrnice č.j. 
28 768/2005-45.  

Zásadní 

6. V příloze č. 1 v článku 2 odst. 2 písm. d) nelze hovořit pouze o 
„zdravotním postižení“, neboť důvodem k poskytování podpůrných 
opatření druhého až pátého stupně (s normovanou finanční náročností) 
mohou být i jiné speciální vzdělávací potřeby studenta. Je nutné zobecnit 
na „speciální vzdělávací potřeby“.  

Vysvětleno: jedná se o přechodné období, ve kterém naopak 
ještě nebudou přiznána PO, avšak na žáky se zdravotním 
postižením se počítá s příplatkem ke krajskému normativu. 
Byla doplněna vysvětlivka. 

Zásadní 
7. Z přílohy č. 2 v článku 1 odst. 1 vyplývá, že soukromé a církevní školy a 
školská zařízení výpis statistických informací nikomu na vědomí nezasílají. 
To samé se týká i přílohy č. 3? Je to úmysl předkladatele? 

Vysvětleno: I z původní formulace textu vyplývalo, že církevní a 
soukromé školy zasílají výpisy statistických informací 
krajskému úřadu, avšak pro větší srozumitelnost byl text 
upraven. 

Zásadní 

8.  V příloze č. 2 v článku 2 odst. 2 písm. a) nelze hovořit o třídách a 
studijních skupinách zřízených pro žáky a studenty se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ale je nezbytné také odkázat na § 16 odst. 9 
školského zákona, neboť pouze pro tyto druhy hendikepů lze samostatné 
třídy a studijní skupiny zřizovat. 

Akceptováno 

Zásadní 

9. V příloze č. 2 v článku 5 odst. 2 písm. c) a d) – mělo by být vyjádřeno, že 
písmeno c) se použije již pouze po přechodnou dobu do provedení úplné 
rediagnostiky na novou právní úpravu § 16 a následujících školského 
zákona, neboť nová právní úprava již institut „integraci“ a pojem „děti se 
zdravotním postižením“ skutečně nezná. 

Připomínka se zjevně týká čl. 4 nikoli čl. 5. Akceptováno - text 
upraven jiným způsobem 
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Zásadní 

10. V příloze č. 2 v článku 11 odst. 2 písm. b) je nezbytné slova „hudebních 
nástrojů“ nahradit slovy „studijního zaměření“. Rámcový vzdělávací 
program základního uměleckého vzdělávání používá pojem studijní 
zaměření, neboť v případě hudebního oboru se nemusí vždy jednat o hru 
na konkrétní hudební nástroj - například zpěv, elektronické zpracování 
hudby a zvuková tvorba a další. 

Vysvětleno: Nadále je cílem sledovat na jaké nástroje se žáci 
učí hrát. 

Zásadní 

11. V příloze č. 2 v článku 12 odst. 1 je nezbytné slova „zapisovaných dětí“ 
nahradit slovy „dětí účastnících se zápisu“, pokud má ustanovení 
postihnout všechny dětí, které se dostavily k zápisu bez ohledu na to, zda 
byly či nebyly přijaty. 

Vysvětleno: dítě se vůbec zápisu účastnit nemusí, záměrně je 
použit tvar "zapisovaný" (ten, kterého se týkal zápis), nikoli 
"zapsaný" (ten, u kterého k zápisu došlo) 

Zásadní 12. V příloze č. 2 v článku 15 je nezbytné terminologii opět uvést do 
souladu s aktuálním zněním školského zákona! Akceptováno 

Zásadní 13. V příloze č. 3 v článku 2 nelze hovořit pouze o „studentech“, je nutné 
doplnit také „žáky“. Akceptováno 

Zásadní 

14. K příloze č. 3 v článku 5 – samozřejmě souhlasíme s tímto průběžným 
bezodkladným oznamováním změn v rozsahu poskytovaných podpůrných 
opatření 2. a ž 5. stupně v průběhu školního roku, neboť na tomto 
průběžném toku informace je postavena funkčnost upraveného systému 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Považujeme však za nezbytné, aby alespoň v důvodové zprávě k této 
vyhlášce bylo výslovně uvedeno, že na tuto změnu (oznamovací povinnost 
škola – správní úřad) bude navazovat změna příslušných předpisů 
(zejména směrnice MŠMT vydané podle § 170b školského zákona), která 
uloží krajským úřadům zohlednit bezodkladně uvedené změny při 
stanovení objemu finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných 
na činnost dané školy nebo školského zařízení, a to zpětně k datu dané 
změny. 

Nejedná se o relevantní připomínku k předloženému 
materiálu, neboť jde nad rámec této právní úpravy. Otázka 
financování bude řešena samostaně. 

UZS ČR  Unie 
zaměstnavatel
ských svazů 

Zásadní 

1. V § 1a v návětí navrhujeme vypustit slova „přiznaných a“, neboť není 
zřejmé, co se má pod tímto výrazem rozumět. Podstatné je, jaká podpůrná 
opatření škola nebo školské zařízení dítěti, žákovi či studentovi poskytuje, 
nikoliv kdo je „přiznává“ (v případě podpůrných opatření druhého až 
pátého stupně je totiž nepřiznává přímo škola či školské zařízení, ale 
školské poradenské zařízení ve svém doporučení!). Uvedené platí pro celý 
text návrhu. 

Akceptováno - text byl upraven jiným způsobem 
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Zásadní 

2. Skutečně je nezbytné, aby škola či školské zařízení ve své školní matrice 
vedlo údaj o „převažujícím stupni podpůrných opatření“? Jak se bude 
určovat například v případě, že žákovi je poskytováno jedno podpůrné 
opatření 2. stupně a jedno podpůrné opatření 3. stupně? Co bude 
„převažovat“? 

Vysvětleno:  Řídí se tím např. počet žáků ve třídě, možnost 
dělit třídy apod., statistický význam i pro sledování počtů žáků 
v jednotlivých stupních podpory. Převažující stupeň podpory 
(2.-5. stupeň) stanoví školské poradenské zařízení na 
doporučení podle vyhl. č. 27/2016 Sb. nebo škola (1. stupeň) 

Zásadní 
3. Není zřejmý význam slovního spojení „organizační forma vzdělávání, 
pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení“. Je 
nezbytné upřesnit. 

Vysvětleno: Návrh organizační formy vzdělávání je obsažen v 
doporučení ŠPZ  

Zásadní 
4. V souladu s § 4 odst. 5 by měly být číselníky zveřejněny nejpozději 6 
měsíců před prvním termínem předávání individuálních údajů. Dále pak ale 
vyhláška nepočítá s žádnou možností tyto číselníky měnit či doplňovat. 
Skutečně taková situace nemůže nastat? 

Akceptováno a vysvětleno: Jedná se o zveřejnění číselníků 
před prvním předáváním dat s využitím těchto číselníků, 
úprava jejich obsahu před kterýmkoli dalším sběrem 
v uvedené lhůtě je možná - z textu bylo vypuštěno slovo 
"prvním".  

Zásadní 

5. K § 4a - definice pojmu pracoviště pro účely této vyhlášky – není zřejmý 
praktický význam této složité definice, neboť následně se v celém platném 
ani navrhovaném znění vyhlášky s tímto pojmem nepracuje. V příloze č. 2 v 
článku 3 odst. 2 se pracuje s pojmem „odloučené pracoviště mateřské 
školy“ a v článku 14 s pojmem „odloučené pracoviště školského zařízení“, 
což má zřejmě jiný význam než pracoviště podle § 4a. V příloze č. 2 v 
článku 2 odst. 2 písm. f) je pak užíván pojem „počty pracovišť právnické 
osoby vykonávající činnost školy“, což ale opět nelze ztotožňovat s 
pojmem pracoviště jednotlivého druhu školy nebo školského zařízení. Dále 
není zřejmé, jak se bude v praxi postupovat, pokud v důsledku zavedení 
nové definice tohoto pojmu dojde na úrovni jednotlivých povinných 
subjektů ke změně v jejich statistickém výkaznictví (jak bude řešena 
kontinuita a návaznost na předchozí léta?). 

Vysvětleno: §4a byl přepracován. Usiluje o jasné vymezení 
odloučeného pracoviště školy nebo školského zařízení pro 
potřeby agregování individuálních údajů ze školních matrik 
základních a středních škol a pro požadavky členění 
předávaných údajů za mateřské školy, školní družiny, zařízení 
školního stravování a domovy mládeže. Vyhláška tento pojem 
používala již dříve bez přesného vymezení, na způsobu členění 
požadovaných dat se nic nezmění, pokud byla dosud 
vykazována správně podle metodických pokynů.  Bude pouze 
nově umožněna agregace individuálních dat za jednotlivá 
odloučená pracoviště i u středních škol.  Z tohoto důvodu byl 
nahrazen termín "pracoviště" termínem "odloučené 
pracoviště".  Text počty pracovišť právnické osoby s definicí 
"odloučeného pracoviště" nesouvisí - bude řešit metodický 
pokyn.  
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Zásadní 

Dále navrhujeme do výčtu škol zahrnout také základní uměleckou školu, 
aby bylo možné při definování normativu pro financování nepedagogické 
práce v základních uměleckých školách zohlednit také tento parametr a 
přesněji tak stanovit potřebný objem finančních prostředků pro jednotlivé 
školy například: 
„Pro účely této vyhlášky se za pracoviště mateřské školy, základní školy, 
střední školy, konzervatoře nebo základní umělecké školy považuje takové 
pracoviště školy, které s jiným pracovištěm téže školy nesouvisí, není s ním 
spojeno stavebně nebo technicky, ani není s jiným pracovištěm téže školy 
umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním 
uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako 
mateřská škola, základní škola, stření škola, konzervatoř nebo základní 
umělecká škola a v němž se za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání:“ 
Za písmeno c) odst. 1 § 4a doplnit písmeno d), které zní: 
„d) vyplývající pro obor vzdělání základního uměleckého vzdělávání z 
rámcového vzdělávacího programu pro daný obor.“ 
V souvislosti navrhovanou úpravou bude ještě potřeba uvést do souladu 
Přílohu 2, část druhou, čl. 2 odst. 3). 

Vysvětleno: Data se sbírají pro potřeby naplnění směrnice č.j. 
28 768/2005-45.  

Zásadní 

V příloze č. 1 v článku 2 odst. 2 písm. d) nelze hovořit pouze o „zdravotním 
postižení“, neboť důvodem k poskytování podpůrných opatření druhého až 
pátého stupně (s normovanou finanční náročností) mohou být i jiné 
speciální vzdělávací potřeby studenta. Je nutné zobecnit na „speciální 
vzdělávací potřeby“.  

Vysvětleno: jedná se o přechodné období, ve kterém naopak 
ještě nebudou přiznána PO, avšak na žáky se zdravotním 
postižením se počítá s příplatkem ke krajskému normativu. 
Byla doplněna vysvětlivka. 

Zásadní 

 Z přílohy č. 2 v článku 1 odst. 1 vyplývá, že soukromé a církevní školy a 
školská zařízení výpis statistických informací nikomu na vědomí nezasílají. 
To samé se týká i přílohy č. 3? Je to úmysl předkladatele? 

Vysvětleno: I z původní formulace textu vyplývalo, že církevní a 
soukromé školy zasílají výpisy statistických informací 
krajskému úřadu, avšak pro větší srozumitelnost byl text 
upraven. 

Zásadní 

8.  V příloze č. 2 v článku 2 odst. 2 písm. a) nelze hovořit o třídách a 
studijních skupinách zřízených pro žáky a studenty se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ale je nezbytné také odkázat na § 16 odst. 9 
školského zákona, neboť pouze pro tyto druhy hendikepů lze samostatné 
třídy a studijní skupiny zřizovat. 

Akceptováno 

Zásadní 

9. V příloze č. 2 v článku 5 odst. 2 písm. c) a d) – mělo by být vyjádřeno, že 
písmeno c) se použije již pouze po přechodnou dobu do provedení úplné 
rediagnostiky na novou právní úpravu § 16 a následujících školského 
zákona, neboť nová právní úprava již institut „integraci“ a pojem „děti se 
zdravotním postižením“ skutečně nezná. 

Připomínka se zjevně týká čl. 4 nikoli čl. 5. Akceptováno - text 
upraven jiným způsobem 
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Zásadní 

10. V příloze č. 2 v článku 11 odst. 2 písm. b) je nezbytné slova „hudebních 
nástrojů“ nahradit slovy „studijního zaměření“. Rámcový vzdělávací 
program základního uměleckého vzdělávání používá pojem studijní 
zaměření, neboť v případě hudebního oboru se nemusí vždy jednat o hru 
na konkrétní hudební nástroj - například zpěv, elektronické zpracování 
hudby a zvuková tvorba a další. 

Vysvětleno: Nadále je cílem sledovat na jaké nástroje se žáci 
učí hrát. 

Zásadní 

11. V příloze č. 2 v článku 12 odst. 1 je nezbytné slova „zapisovaných dětí“ 
nahradit slovy „dětí účastnících se zápisu“, pokud má ustanovení 
postihnout všechny dětí, které se dostavily k zápisu bez ohledu na to, zda 
byly či nebyly přijaty. 

Vysvětleno: dítě se vůbec zápisu účastnit nemusí, záměrně je 
použit tvar "zapisovaný" (ten, kterého se týkal zápis), nikoli 
"zapsaný" (ten, u kterého k zápisu došlo) 

Zásadní 12. V příloze č. 2 v článku 15 je nezbytné terminologii opět uvést do 
souladu s aktuálním zněním školského zákona! Akceptováno 

Zásadní 13. V příloze č. 3 v článku 2 nelze hovořit pouze o „studentech“, je nutné 
doplnit také „žáky“. Akceptováno 

Zásadní 

14. K příloze č. 3 v článku 5 – samozřejmě souhlasíme s tímto průběžným 
bezodkladným oznamováním změn v rozsahu poskytovaných podpůrných 
opatření 2. a ž 5. stupně v průběhu školního roku, neboť na tomto 
průběžném toku informace je postavena funkčnost upraveného systému 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Považujeme však za nezbytné, aby alespoň v důvodové zprávě k této 
vyhlášce bylo výslovně uvedeno, že na tuto změnu (oznamovací povinnost 
škola – správní úřad) bude navazovat změna příslušných předpisů 
(zejména směrnice MŠMT vydané podle § 170b školského zákona), která 
uloží krajským úřadům zohlednit bezodkladně uvedené změny při 
stanovení objemu finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných 
na činnost dané školy nebo školského zařízení, a to zpětně k datu dané 
změny. 

Vysvětleno, doplněn text odůvodnění. 
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