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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, přináší s účinností od 1. září 2016 řadu změn. V oblasti tzv. 
inkluzivního či společného vzdělávání je jím zavedení efektivního systému záruk přístupu 
každého jednotlivce ke vzdělávání na rovnoprávném základě při využívání podpůrných 
opatření. Část, která významným způsobem změní přístup ke speciálním vzdělávacím 
potřebám žáků, jmenovitě především § 16, nabude účinnosti dne 1. 9. 2016. 
Návrh novely vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení směřuje ke zpřesnění 
stávajícího sběru dat a rozšíření předávání údajů ze škol a školských zařízení v rámci 
regionálního školství podle požadavků vyplývajících ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se 
mění školský zákon. Novela vyhlášky umožní předávání potřebných a nezbytných údajů 
o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření 
podle § 16 školského zákona a o normované finanční náročnosti těchto podpůrných opatření. 
Údaje budou shromažďovány pouze anonymně, nebude se tudíž jednat o nakládání 
s osobními údaji konkrétního jednotlivce.  
Zároveň ministerstvo využívá této novely ke zrušení sledování některých údajů, které se jeví 
nadále jako zbytné a nadměrně zatěžující respondenty (např. prostorové vybavení školy) nebo 
lze obdobné údaje získat z jiných sledovaných ukazatelů (např. údaje o výuce cizích jazyků, 
údaje o třídách s asistenty pedagoga). U některých údajů se snižuje administrativní zátěž 
i snížením frekvence předávání údajů ze čtvrtletního na roční interval (počet přiznaných 
vybraných složek platu podle druhů činností škol a školských zařízení). 
Dále dochází ke zpřesnění výčtu již sledovaných údajů, zejména členění údajů o fyzických 
osobách podle pohlaví všude tam, kde tyto údaje již sledovány jsou nebo tam, kde jejich nové 
sledování nepřinese neúměrnou administrativní zátěž. Vyhláška tím reaguje na Opatření 
stanovená usnesením vlády č. 930 ze dne 12. listopadu 2014 a doporučení Rady vlády pro 
rovnost žen a mužů, aby resorty od 1. ledna 2016 postupně implementovaly v rámci svých 
sběrných statistických systémů členění zjišťovaných dat týkajících se fyzických osob podle 
pohlaví. 
Na základě zákona č. 82/2015 Sb. byl rovněž posunut nejzazší termín pro zápis ke vzdělávání 
ve vyšší odborné škole na 31. října. I na tuto úpravu reaguje návrh novely vyhlášky 
o dokumentaci škol a školských zařízení změnou rozhodného data a termínu pro předávání dat 
ze školních matrik. Novelizace vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení rovněž 
umožní získat relevantní data o průběhu a výsledcích zápisu k předškolnímu vzdělávání.  
  
1.1 Název 
 
Vyhláška, 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. 
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1.2 Definice problému 
 
Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, přináší s účinností od 1. září 2016 řadu změn především v 
oblasti tzv. společného vzdělávání. Na novelu školského zákona navazuje vyhláška č. 27/2016 
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která rovněž 
nabyde účinnosti 1. září 2016. V souvislosti s těmito legislativními opatřeními vyvstává 
potřeba novelizace i vyhlášky 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). § 28 odst. 2 písm. f) 
a odst. 3 písm. d) nově upravuje údaje, které jsou vedeny ve školní matrice o dítěti, žákovi 
a studentovi, a zahrnuje mezi ně údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném 
v § 16 odst. 9, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi 
v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského 
zařízení. 
Významným prvkem nové právní úpravy je Přehled podpůrných opatření, který stanoví 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhláškou. Přehled kategorizuje podpůrná 
opatření do pěti stupňů dle organizační, pedagogické a finanční náročnosti a zahrnuje jejich 
podrobný popis. Dále uvádí kategorizaci speciálních učebnic, učebních a kompenzačních 
pomůcek. V prvním stupni jsou zahrnuta podpůrná opatření, která nevyžadují ani zvláštní 
institucionální podporu, ani navýšení finančních prostředků na činnost školy. Podpůrná 
opatření ve 2. - 5. stupni podpory doporučuje školské poradenské zařízení na základě 
posouzení vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta, po projednání s ním nebo jeho 
zákonným zástupcem a školou. Podpůrná opatření uvedená v 2. – 5. stupni postupně gradují 
v rozsahu možné podpory, resp. jejich organizační a finanční náročnosti. Jednotlivá podpůrná 
opatření spočívají v zásahu do organizace vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta a ve 
významném zvýšení personální náročnosti vzdělávání ve třídě, do níž je dítě, žák nebo student 
zařazen. Rozšiřují a garantují tím možnost působení pedagogických pracovníků o působení 
školních psychologů a školních speciálních pedagogů a služeb asistenta pedagoga ve vztahu 
k jednotlivému žákovi nebo skupině žáků. Rovněž umožňují zařazení žáka do programu 
s jinými očekávanými výstupy vzdělávání, např. zařazení žáka do programu základní školy 
speciální. Takto koncipovaná podpůrná opatření dávají záruku školám, že jejich náklady na 
zvýšenou podporu vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími 
potřebami budou finančně zajištěny. Dále je zaveden princip, podle nějž je možné 
kombinovat pro jednu osobu podpůrná opatření z různých stupňů. 
Vyhláška č. 364/2005 Sb. stanovuje okruh údajů, které jsou školy a školská zařízení povinny 
evidovat a předávat je ministerstvu, krajským úřadům a úřadům obcí s rozšířenou působností 
ze školních matrik a další dokumentace. V této zpravodajské povinnosti dosud nebyly 
zahrnuty údaje o dětech, žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž 
jsou poskytovaná podpůrná opatření podle § 16 školského zákona ve znění zákona č. 82/2015 
Sb. a údaje o finančních nárocích na ta přiznaná a poskytovaná podpůrná opatření, která mají 
stanovenou normovanou finanční náročnost. V souvislosti se změnami školského zákona je 
nutno získávat některá nová data týkající se dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, zejména údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních (zvláště 2. – 5. stupně) 
a jejich normované finanční náročnosti pro účely financování škol a školských zařízení 
v regionálním školství. 
Z podnětu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů z května 2015 se navrhuje, aby 
resorty postupně implementovaly od 1. ledna 2016 v rámci svých sběrných statistických 
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systémů členění zjišťovaných dat týkajících se fyzických osob podle pohlaví a tato data 
následně poskytovaly ČSÚ k využití. Zajištěním povinnosti členit statistická data týkající se 
fyzických osob podle pohlaví u resortních statistických šetření je základním předpokladem 
pro komplexní deskripci určité sociální situace umožňující a současně ve svém důsledku 
i podmiňující samotný proces zhodnocování dopadů na rovnost žen a mužů. 
Termín pro předávání dat ze školní matriky vyšší odborné školy ve stávající právní úpravě 
není v souladu s nejzazším termínem pro zápis ke vzdělávání ve vyšší odborné škole, který 
byl na základě zákona č. 82/2015 Sb. posunut až na 31. října. 
Ministerstvo nemá v současnosti k dispozici všechna nezbytná data potřebná pro hodnocení 
vývoje vzdělávací soustavy, získání relevantních podkladů pro poskytování prostředků 
státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení a pro zpracování rozpisu rozpočtů 
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení krajskými úřady a návrhů 
těchto rozpisů obecními úřady obcí s rozšířenou působností, získání podkladů pro výroční 
zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro informace poskytované mezinárodním 
organizacím. Rovněž nemá dostatečné datové podklady pro plánovanou reformu financování 
regionálního školství a navrhovaný karierní řád pedagogických pracovníků.  
Dosud nejsou získávána žádná data týkající se zápisu k předškolnímu vzdělávání. Tato data 
budou významná, zejména pokud nabyde platnosti předpokládaná novelizace školského 
zákona ukládající povinnost předškolního vzdělávání od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 
dítěte. 
 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Stávající právní úprava § 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 vymezuje dítě, žáka a studenta se speciálními vzdělávacími potřebami 
jako osobu se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním 
znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové 
nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové 
poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona 
zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám 
učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je pro 
účely tohoto zákona rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení 
sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 
postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení 
mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. 
Stávající právní úprava dále vymezuje pojem podpůrná opatření pouze v souvislosti s jejich 
poskytováním dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením a dětem, žákům 
a studentům mimořádně nadaným. Nejvyšší míra podpůrných opatření náleží žákům s těžkým 
zdravotním postižením.  
V současném systému financování jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté 
do rozpočtu ministerstva na vzdělávání a školské služby rozepisovány do rozpočtů 
jednotlivých krajů. Krajské úřady je pak rozepisují do rozpočtů jednotlivých škol a školských 
zařízení. Tento rozpis je realizován prostřednictvím krajských normativů. Postup krajských 
úřadů je upraven vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech a směrnicí č. j. 28 
768/2005-45. 
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Ministerstvo stanovuje prováděcím právním předpisem členění krajských normativů, 
ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, 
vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských 
normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění. Dle § 161 školského zákona jsou 
součástí takto stanovených krajských normativů i příplatky na speciální vzdělávací potřeby 
dětí, žáků a studentů. Pro tyto příplatky podle vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských 
normativech, je jedním z rozhodných ukazatelů druh a stupeň zdravotního postižení. 
V souvislosti s těmito právními předpisy jsou na základě vyhlášky o dokumentaci škol 
a školských zařízení sledovány údaje nezbytné jak pro statistické zjišťování jevů popsaných 
ve školském zákoně, tak i údajů nezbytných pro potřeby financování, především pro 
stanovení krajských normativů. 
Nejzazší termín pro zápis ke vzdělávání ve vyšší odborné škole, který byl na základě zákona 
č. 82/2015 Sb. posunut na 31. října, je v rozporu s ustanovením vyhlášky o dokumentaci škol 
a školských zařízení, podle které je rozhodným datem pro předávání dat ze školních matrik 
vyšších odborných škol 30. září. 
Stávající právní úprava umožňuje získávat již před zahájením vzdělávání v příslušném druhu 
školy potřebná data o zápisech k povinné školní docházce, o přijímacím řízení do 1. ročníků 
středních škol a konzervatoří a ke studiu na vyšší odborné škole, ale nikoli o zápisech 
k předškolnímu vzdělávání. 
 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 
 
Hlavní dotčené skupiny: 

• děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami, 
• děti, žáci a studenti mimořádně nadaní, 
• ostatní děti, žáci a studenti, 
• pracovníci škol a školských zařízení, 
• orgány zajišťující zpracování předávaných údajů (krajské úřady a úřady obcí s 

rozšířenou působností), 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
• Česká školní inspekce. 

 
Vyhláška ovlivní i další uživatele statistických dat resortu, především Český statistický úřad. 
 
1.5. Popis cílového stavu 
 
Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., který nabude plné účinnosti 1. září 2016, 
v ustanoveních § 16 sice nadále užívá pojem „speciální vzdělávací potřeby“, avšak ustupuje 
se od jeho striktního vymezení prostřednictvím vyjmenovaných druhů postižení a 
znevýhodnění. Zákon tak zavádí nové vymezení, kdy dítětem, žákem nebo studentem se 
speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, žák nebo student, kterému brání ve vzdělávání 
překážky, jež lze překonávat pomocí tzv. podpůrných opatření. Podpora má směřovat k tomu, 
aby byla nastavena rovnost podmínek ve vzdělávání, která tak otevírá cestu i k rovnosti 
příležitostí.  
Úprava § 16 školského zákona zavádí zásadní posun od kategorizace dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami ke kategorizaci potřeb a podpůrných opatření. Zákon 
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upravuje výčet základních podpůrných opatření (§ 16 odst. 2 školského zákona) a v § 19 
předpokládá, že k další konkretizaci a provedení bude vydán prováděcí právní předpis. Na 
rozdíl od stávající právní úpravy stanoví § 161 školského zákona, že součástí krajských 
normativů jsou příplatky na podpůrná opatření stanovené se zřetelem k normované finanční 
náročnosti podpůrných opatření. 
Z výše uvedených důvodu zavádí navrhovaná novelizace vyhlášky sběr nových potřebných 
dat jak pro potřeby statistiky, tak především pro potřeby financování. Bude zaveden jednotný 
systém evidence v rámci školních matrik v souvislosti se zavedením systému podpůrných 
opatření, který bude vycházet z potřeb a nastavení § 16 a § 160 až 163 školského zákona. 
Cílem bude také získat přehled o dopadu opatření, jak jsou podpůrná opatření v praxi 
uplatňována tak, aby bylo možné celý systém průběžně monitorovat, hodnotit a evaluovat. 
Novela je nezbytná také k tomu, aby byly vytvořeny předpoklady pro to, aby Česká republika, 
resp. ministerstvo, byly schopné i v novém legislativním vymezení nadále kvalifikovaně 
sledovat plnění rozsudku ve věci D. H. a ostatní proti ČR. 
Vzhledem k potřebě využívat informace o zaměstnancích a mzdových prostředcích i pro jiné 
než ryze statistické účely, je v návrhu novelizace vyhlášky č. 364/2005 Sb. částečně rozšířeno 
také předávání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců škol a školských zařízení týkající 
se pedagogických pracovníků. Nově budou sledovány počty pedagogických pracovníků 
zařazených do jednotlivých platových tříd a stupňů i v členění na jednotlivé kategorie 
pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení, které daná 
právnická osoba vykonává. Takto získána data budou mimo jiné sloužit i jako datové 
podklady pro přípravu reformy financování regionálního školství a přípravu karierního řádu 
pedagogických pracovníků, tedy pro výkon a správné nastavení vzdělávací politiky. 
Zároveň navrhovaná novela vyhlášky reviduje dosavadní rozsah zpravodajské povinnosti škol 
a školských zařízení a všude tam, kde to nepřináší neúměrnou administrativní zátěž, zavádí 
sledování statistických údajů o fyzických osobách v členění podle pohlaví.  
Termín pro předávání dat ze školní matriky vyšší odborné školy se uvádí do souladu s 
nejzazším termínem pro zápis ke vzdělávání ve vyšší odborné škole. 
Nově se zavádí povinnost pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy předávat 
údaje o průběhu a výsledcích zápisu k předškolnímu vzdělávání. 
 

1.6 Zhodnocení rizika 
 
Nepřijetí navrhované novely vyhlášky by znamenalo: 

• nemožnost zajistit systém evidence a předávání potřebných dat o dětech, žácích 
a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a tím získat přehled o dopadu 
opatření, jak jsou podpůrná opatření v praxi uplatňována, 

• nemožnost kvalifikovaně sledovat plnění rozsudku D. H. a ostatní proti České 
republice, 

• nemožnost poskytnout data nezbytná pro potřebné a dostatečné zajištění finančních 
prostředků ze státních zdrojů pro realizaci podpůrných opatření, 

• nemožnost získat všechna potřebná data pro přípravu reformy financování a přípravu 
karierního řádu pedagogických pracovníků, 

• nemožnost vyhovět požadavku vyplývajícího z podnětu Rady vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů, která navrhuje, aby resorty postupně implementovaly od 
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1. ledna 2016 v rámci svých sběrných statistických systémů členění zjišťovaných dat 
týkajících se fyzických osob podle pohlaví, 

• nemožnost získat skutečné údaje o počtu studentů ve vyšší odborné škole podle stavu 
k 31. říjnu aktuálního školního roku, které jsou mj. nezbytné pro stanovení 
republikových normativů a jsou rozhodné pro financování vyšších odborných škol 
v následujícím kalendářním roce, 

• nemožnost požadovat od právnických osob vykonávajících činnost mateřské školy 
údaje o průběhu a výsledcích zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

 
 
2. Návrh variant řešení 
 
Jedná se o nezbytnou změnu vyhlášky č. 364/2005 Sb. a její aktualizaci v souladu s aktuální 
potřebou statisticko-evidenčních dat. 
Vedle tzv. nulové varianty, která by představovala zachování stávající právní úpravy, byla 
formulována výsledná komplexní varianta novelizace vyhlášky č. 364/2005 Sb. zahrnující 
shora popsané změny, které při zachování principu nezvyšování zbytné administrativy 
přispívají k optimalizaci a zvýšení efektivity statistických zjišťování podle usnesení vlády ze 
dne 29. srpna 2012 č. 634 k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby a ze dne 
18. prosince 2013 č. 980 k Návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické 
služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí a dále změny, jež vytvářejí předpoklady pro 
řádný výkon rozsudku Evropského soudního dvora ve věci D. H. a ostatní proti České 
republice a umožňují získání dat nezbytných pro přehled o dopadu opatření nově legislativně 
zakotvených ve školském zákoně, a to zejména jak jsou podpůrná opatření v praxi 
uplatňována, aby bylo možné celý systém průběžně monitorovat, hodnotit a evaluovat. 
Předložená komplexní varianta č. 1 přestavující navrženou změnu vyhlášky č. 364/2005 Sb., 
o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů, je v řadě aspektů 
vhodnější oproti variantě zachovat stávající právní úpravu resp. proti hypoteticky možným 
variantám zahrnujícím jen některou z uvedených změn nebo jejich kombinace. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
Jedinou vhodnou variantou je varianta č. 1, jejímž hlavním přínosem je možnost získání údajů 
z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik nezbytných pro statistické účely 
a pro účely plnění dalších povinností stanovených ministerstvu, zejména údaje nezbytné pro 
potřebu financování škol, školských zařízení a podpůrných opatření přiznaných dětem, žákům 
a studentům.  
Se zavedením nové právní úpravy nejsou spojeny žádné náklady z veřejných zdrojů na straně 
ministerstva a ostatních orgánů zajišťujících zpracování předávaných údajů. Lze přepokládat 
náklady na straně jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost škol, které budou 
souviset s náklady na aktualizaci evidenčních systémů těchto škol pořízených komerčním 
způsobem. I když je znám počet základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších 
odborných škol, které používají evidenční systémy, nelze předem ani odhadnout ani vyčíslit 
náklady spojené s aktualizací těchto systémů, neboť se jedná se o komerční záležitost firem 
a bude záležet na jejich cenové politice. Problém vyčíslení nákladů pro jednotlivé školy také 
spočívá v tom, že každá škola používá jiný evidenční systém, případně si jej tvoří svépomocí 
a kdykoli se může rozhodnout svoji volbu evidenčního systému změnit. Vzhledem k tomu, že 
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jednotlivé subjekty budou nuceny pořídit si pouze aktualizaci stávajícího systému nikoli zcela 
nový systém, nutné náklady nebudou významné a budou přiměřené.  
Dopad nelze jednoznačně vyčíslit ani z porovnání stávajících formulářů výkazů pro rok 2015 
s předpokládaným návrhem výkazů pro rok 2016.  
U všech subjektů, jejichž zřizovatelem je ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí dojde 
k nárůstu počtu výkazů o jeden tím, že stávající výkaz o zaměstnancích a mzdových 
prostředcích bude rozdělen na dva výkazy. Stávající výkaz ale bude zredukován o oddíl 
vyplňovaný podle stavu k poslednímu dni každého sledovaného období (tj. 4x ročně) a 
týkající se sledování počtu přiznaných vybraných složek platu podle druhů činnosti škol a 
školských zařízení a oddíl vyplňovaný podle stavu k 30. září každého roku, který zahrnuje 
sledování pedagogických pracovníku podle platových tříd a stupňů. Oba tyto oddíly budou 
zahrnuty do nového výkazu, který budou právnické osoby vykonávající činnost školy 
předávat pouze podle stavu k 30. září. V případě, že tyto právnické osoby využívají 
administrativní zdroj dat, kterým jsou výstupy ze mzdových a personálních systémů, dojde 
pouze k minimálnímu nárůstu administrativní zátěže. Nelze očekávat ani významné náklady 
spojené s aktualizací těchto systémů pořízených komerčním způsobem, protože požadované 
výstupy budou převážně zahrnuty do pravidelných ročních aktualizací software. Pro 
právnické osoby ostatních zřizovatelů se stávající rozsah zpravodajské povinnosti týkající se 
údajů o zaměstnancích a mzdových prostředcích nemění. 
Právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské školy vznikne nově počínaje rokem 
2017 povinnost předávat údaje o průběhu a výsledku zápisu do mateřských škol. Tyto údaje je 
právnická osoba povinna vést v dokumentaci podle § 28 školského zákona již nyní, čas 
potřebný na sestavení výkazu a odeslání dat lze při řádně vedené dokumentaci odhadnout 
v rozsahu několika minut až desítek minut. S předáním těchto dat nejsou spojeny žádné 
dodatečné finanční výdaje. 
Na všech formulářích výkazů týkajících se výkonových dat vyplývajících z činnosti škol 
a školských zařízení dochází k nárůstu položek vynuceným implementací ustanovení novely 
školského zákona do výkaznictví. Tento nárůst však představuje pouze množství statisticky 
sledovaných údajů, nikoli počet položek vyplňovaných jednotlivými respondenty. Ti vyplňují 
v závislosti na typu a povaze konkrétní školy/školského zařízení na jednotlivých výkazech jen 
relevantní část položek, jejichž konkrétní počet závisí na konkrétních podmínkách v 
jednotlivé škole a školském zařízení. Rovněž každého druhu školy a typu školského zařízení 
se z celkového počtu výkonových výkazů týkají obvykle 1-3 výkazy. 
Všem druhům škol a školských zařízení vniká nová povinnost předávat data o podpůrných 
opatřeních přiznaných a poskytovaných dětem, žákům a studentům, a to nejen v termínu 
standardního předávání dat výkonových výkazů, ale u podpůrných opatření 2. – 5. stupně 
následná povinnost předávat změny v těchto údajích, ke kterým dojde v průběhu roku. Jen tak 
bude zajištěno, aby škola mohla včas nárokovat finanční prostředky nezbytné k zajištění 
všech poskytovaných podpůrných opatření. S cílem minimalizovat administrativní zátěž škol 
budou prvotní data týkající se podpůrných opatření přiznaných a poskytovaných žákům 
základních škol, středních škol a konzervatoří a studentům vyšších odborných škol zjišťována 
jako nedílná součást anonymizovaných individuálních údajů o žácích a studentech se 
speciálními vzdělávacími potřebami předávaných ze školních matrik. Toto zjišťování ke 
stejnému rozhodnému datu a ve stejném termínu jako je podzimní sběr individuálních dat ze 
školních matrik tedy za předpokladu řádně vedené evidence nepřinese uvedeným druhům škol 
žádnou další administrativní zátěž.  
Vzhledem k nezbytnosti získat nově navržené údaje především pro potřeby financování a dále 
pro potřeby monitorování nové právní úpravy zakotvené v § 16 týkající se vzdělávání dětí, 
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žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se poměrně široký rozsah navrhované 
úpravy jeví jako zcela přiměřený. 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 
Navrhuje se postupovat podle předloženého návrhu na vydání novelizace vyhlášky 
č. 364/2005 Sb., který respektuje citovanou novelu školského zákona a splňuje všechny 
požadavky týkající se získávání dat nezbytných pro statistické účely a plnění dalších úkolů 
ministerstva, především potřeby financování regionálního školství a závazek vyplývající 
z podnětu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů z května 2015, aby byly od 1. ledna 
2016 vytvářeny podmínky pro získávání dat týkajících se fyzických osob členěných podle 
pohlaví a jejich poskytování ČSÚ k využití. 
 
5. Implementace doporučení varianty a vynucování 
 
Pro implementaci jsou v resortu školství zajištěny odpovídající podmínky. Odpovědnost za 
implementaci navrženého řešení ponese MŠMT. 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
obsahuje ustanovení upravující předávání dat týkajících se dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a souvisejících s jim přiznanými a poskytovanými podpůrnými 
opatřeními a jejich normovanou finanční náročností, dále ustanovení týkající se získávání 
údajů o fyzických osobách v členění podle pohlaví všude tam, kde to nepřinese právnickým 
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení neúměrnou administrativní zátěž, a 
ustanovení o předávání údajů o průběhu a výsledku zápisu k předškolnímu vzdělávání v 
mateřských školách. Návrh je v souladu se zákonným zmocněním § 28 odst. 6 zákona č. 
561/2004 Sb., jakož i se zákonem č. 561/2004 Sb. jako celkem. 
Zavedení do praxe vyžaduje metodickou podporu MŠMT. 
Vynucování bude zajišťovat na úrovni škol a školských zařízení ČŠI. 
Případnou spolupráci s dalšími dotčenými resorty a subjekty bude zajišťovat MŠMT formou 
pracovních skupin. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace  
 
Přezkum účinnosti regulace bude průběžně konzultován s odbornými útvary ministerstva, 
které budou využívat data pro potřeby financování regionálního školství vč. financování 
inkluzivního/společného vzdělávání podle § 16 školského zákona, pro průběžné monitorování 
implementace a vývoje v oblasti inkluzivního/společného vzdělávání, pro přípravu reformy 
financování a přípravu karierního řádu pedagogických pracovníků, a také každoročně 
s ostatními orgány zajišťujícími zpracování předávaných údajů, kterými jsou krajské úřady 
a úřady obcí s rozšířenou působností. 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
 
Konzultace proběhly podle předpisů upravujících přípravu legislativních materiálů 
v působnosti MŠMT. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
RNDr. Gabriela Staňková, tel.: 234 815 460, gabriela.stankova@msmt.cz 
Ing. Jaromír Nebřenský, tel: 234 815 467, jaromir.nebrensky@msmt.cz 
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