
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných 

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy ze dne 14. července 2017, s termínem dodání stanovisek do 21. července 2017. Vyhodnocení tohoto řízení 
spočívající ve vypořádání připomínek je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
spravedlnosti  

1. K čl. I bodu 1 (§ 10 odst. 1) 

Předložený návrh oproti stávající úpravě stanovuje toliko fakultativní 
vypracování plánu pedagogické podpory žáka, aniž by stanovoval povinnost 
školy informovat zákonného zástupce žáka, resp. zletilého žáka, o tom, že 
k vypracování plánu pedagogické podpory nebylo přistoupeno. Podání 
takovéto informace však považujeme za vhodné, jelikož plán pedagogické 
podpory žáka představuje významný nástroj, kterým je deklarován způsob a 
míra podpory, jež je žákovi poskytována, tj. jedná se fakticky o jeden ze 
způsobů realizace informační povinnosti školy vůči žákovi.  

Požadujeme proto § 10 doplnit o povinnost školy sdělit zákonnému zástupci 
žáka se zvláštními studijními potřebami, resp. zletilému žákovi se zvláštními 
studijními potřebami,  
že nebude vypracován plán pedagogické podpory žáka, popřípadě také 
stanovit povinnost plán vypracovat v případě výslovné žádosti zákonného 
zástupce či zletilého žáka. 

Tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno jinak.  
Úprava textu §10 neupravuje nic 
v procesu informování 
zákonného zástupce žáka, 
pouze uvádí do souladu text 
popisující podmínky pro 
vytváření PLPP v Příloze č. 1 a 
těle vyhlášky. Upravuje se 
pouze bod 1. Cílem je vytvářet 
PLPP tehdy, pokud nepostačuje 
přímá podpora žáka ve výuce 
učitelem a obtíže žáka vyžadují 
součinnost více pedagogických 
pracovníků. Tento text je 
uveden v Příloze č.1, praxe 
ukázala zcela jednoznačně, že 
by docházelo ke zbytečné 
administrativní zátěži pedagogů, 
protože je mnoho žáků, které 
vyžadují zvýšenou míru 
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individualizace. Cílem je 
vytvářet PLPP v popisovaných 
případech, kdy je zvýšené riziko, 
že se rozvinou obtíže žáka do 
závažnějšího obrazu. Současně 
je cílem snížit administrativní 
zátěž.   
Záměrem MŠMT je zjednodušit 
administrativní náročnost 
procesu poskytování 
podpůrných opatření prvního 
stupně. 
Již při tvorbě zákona č. 82/2015 
Sb. (blíže k tomu viz důvodová 
zpráva k tomuto zákonu) se 
předpokládala v prvním stupni 
úprava podpůrných opatření, 
která nevyžadují ani zvláštní 
institucionální podporu, ani 

navýšení finančních prostředků 
na činnost školy. Dokonce ani 
jejich použití není podmíněno 
doporučením školského 
poradenského zařízení. 
Podpůrná opatření na prvním 
stupni se měla podle důvodové 
zprávy tedy od základní 
podpory, která vůbec nebude v 
souboru opatření zahrnuta, lišit 
tím, že mohou být obsahem 
formalizované spolupráce žáka 

(zákonného zástupce), 
školského poradenského 
zařízení a školy, pokud nestačí 
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pouhé projednání věci na úrovni 
škola – žák (zákonný zástupce).  
Rovněž je v důvodové zprávě 
výslovně uvedeno, že 
poskytování opatření v prvním 
stupni nemá být tolik 
formalizované jako podpůrná 
opatření vyšších stupňů, neboť 
má mít více operativní povahu. 

Obligatorní zpracovávání plánu 
pedagogické podpory může 
bránit právě vyšší operativnosti, 
která u podpůrných opatření 
tohoto stupně byla 
předpokládána již při přípravě 
zákonného podkladu. I 
v samotné důvodové zprávě se 
formalizovaná spolupráce 
představovala coby možná 
forma podpůrných opatření 
prvního stupně, nikoliv jako 
jejich vyžadovaná forma.  
Právo být informován žákovi, 
potažmo jeho zákonnému 
zástupci, vyplývá i nadále přímo 
z ustanovení školského zákona 
[konkrétně § 21 odst. 1 písm. f)]; 
tomuto právu odpovídá zcela 
zřejmě i povinnost 
školy/školského zařízení toto 
právo na informace naplnit.  
 
Dojde k reformulaci 
předmětného ustanovení, aby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPWH83J1)



Stránka 4 (celkem 55) 

bylo zřejmé, že jde jen o 
technickou změnu. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti  

2. K čl. I bodům 10 a 11 (§ 19 odst. 3 a 5) 

Navrhovaná změna, jejímž cílem je – podle důvodové zprávy – zachovat 
stav, kdy existují školy specializované na různé druhy postižení, je ve 
skutečnosti v rozporu s hlavním záměrem celé reformy spočívajícím 
v nastolení principu inkluze ve vzdělávání, zakotveného ostatně v článku 24 
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jež je pro Českou 
republiku závazná. Ona zdánlivá inkluze by totiž nadále nebyla realizována 
směrem do hlavního vzdělávacího proudu, nýbrž mezi jiná postižení, což je 
s myšlenkou inkluze v naprostém rozporu.  

U romských žáků, označovaných v minulosti často stereotypně za žáky 
s lehkým mentálním postižením a v současnosti případně za žáky 
s vývojovými poruchami chování, by pak tento trend byl v rozporu 
s povinností našeho státu vykonat rozsudek Evropského soudu pro lidská 
práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice (č. 57325/00, rozsudek 
velkého senátu ze dne 13. listopadu 2007), vykládaný ve světle navazující 
judikatury, která akcentuje potřebu tyto děti začlenit do hlavního 
vzdělávacího proudu a mezi běžné žáky (a nikoli svým způsobem posílit 
jejich sociální vyloučení tím, že se umožní jejich vzdělávání ve škole plné 
jiných hendikepovaných žáků). Takovou praxi bychom před orgánem 
dohledu nad výkonem rozsudku (Výborem ministrů Rady Evropy) nedokázali 
obhájit.  

Jak k tomu totiž v bodě 11 svého obecného komentáře č. 4 (2016) k právu 
na inkluzívní vzdělávání návodně poznamenává Výbor OSN pro práva osob 
se zdravotním postižením, „segregace nastává, když je vzdělávání studentů 
se zdravotním postižením poskytováno v oddělených prostředích určených 
nebo užívaných k tomu, aby odpovídala určitému nedostatku nebo různým 
nedostatkům, izolovaně od ostatních žáků“. Z dalších poskytnutých definic 
pojmů integrace a inkluze je potom zřejmé, že slova „ostatních žáků“ musí 
být chápána tak, že míří především na běžné žáky. Poukaz na univerzální 
právní úpravu je o to aktuálnější, že vláda nedávno schválila návrh na 

Akceptováno.  
Změna nebude činěna. 
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ratifikaci opčního protokolu k uvedené úmluvě OSN, který umožňuje podávat 
stížnosti na nerespektování úmluvy, a tedy i principu inkluzívního vzdělávání 
(usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 391). 

Tyto body je tudíž z návrhu novely třeba vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
spravedlnosti  

3. K čl. I bodům 3 a 4 (§ 13 odst. 3)  

Návrh na prodloužení lhůty pro vypracování zprávy vyhotovované podle § 
10 odst. 1 vyhlášky pro školní rok 2017/2018 nepovažujeme za 
opodstatněný.  Z odůvodnění návrhu vyhlášky podle našeho názoru 
neplynou přesvědčivé argumenty, jež by poukazovaly na skutečnost,  
že musí být lhůta pro vypracování zprávy prodloužena právě pro rok 
2017/2018, když je toto fakticky založeno toliko na obecné predikci účinků 
novelizace § 21 odst. 1 vyhlášky (zavedení  
tzv. dynamické diagnostiky). Dále upozorňujeme, že prodloužením lhůty na 
4 měsíce bude nastolena situace, kdy bude moci školské poradenské 
zařízení vypracovávat zprávu po dobu takřka půlky školního roku, přičemž 
za neopodstatněné shledáváme tvrzení, že je pro klienta komfortnější, 
pakliže je zpráva vypracována v zákonné, byť delší lhůtě. 

Zároveň konstatujeme, že za vhodnou nepovažujeme ani dvojitou novelizaci 
příslušného ustanovení prostřednictvím dělené účinnosti novely vyhlášky, 
kdy novelizační bod č. 4 by měl po roce od nabytí účinnosti zbytku vyhlášky 
uvést dikci § 13 odst. 3 vyhlášky zpět do současného znění. Uvedený 
způsob považujeme za matoucí a s ohledem na shora uvedené argumenty 
za nepotřebný. Proto doporučujeme novelizační body 3 a 4 bez náhrady 
vypustit. 

Vysvětleno.  
Prodloužení lhůty právě na 
jeden rok je odůvodněno tím, že 
ne toliko zavedení dynamické 
diagnostiky, ale celý komplex 
změn, se kterým se bylo nutné 
vypořádat při zavedení nového 
systému podpory žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, přináší potřebu 
alespoň po přechodnou dobu 
(zcela jistě by se připomínkové 
místo nespokojilo s návrhem na 
dlouhodobou úpravu lhůty) 
prodloužit lhůtu pro provedení 
posouzení vzdělávacích potřeb. 
Praxe zavedení nového 
systému podpory žáku se SVP 
ukazuje  potřebu časově 
omezeného prodloužení lhůty 
pro posouzení SVP žáka v ŠPZ. 
 
Navíc prodloužení lhůty pro 
poskytnutí poradenské služby a 
vydání výstupů z poradenské 
práce, kterými jsou Zprávy z 
vyšetření a Doporučení pro 
vzdělávání žáků se speciálními 
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vzdělávacími potřebami dle § 13 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., se 
nezavádí nové pravidlo, ale 
jednalo by se o návrat 
k pravidlům, která platila před 
novelizací školského zákona 
a souvisejících vyhlášek do 
1. 9.2016; kdy se připouštělo, že 
poskytnutí poradenské služby 
proběhne nejpozději do 
3 měsíců a školské poradenské 
zařízení mělo 1 měsíc na 
zpracování výstupů z 
poradenské práce. Nová úprava 
předpokládá, že vyšetření klienta 
a posouzení jeho speciálních 
vzdělávacích potřeb proběhne v 
rámci doby, která je určená na 
zpracování objednávky 
a poskytnutí služby.  
Nepočítá s tím, že vyšetření 
může být opakované, prováděné 
více než jedním odborníkem, 
a navíc, že je nutné závěry 
vyšetření a posuzování 
speciálních vzdělávacích potřeb 
vyhodnotit a teprve následně 
zpracovat dokumenty- zprávu a 
doporučení. Dnes navíc 
vyhláška č. 27/2016 Sb., ve 
svých ustanoveních a zejména 
pak v § 11 a v § 12 předpokládá, 
že školské poradenské zařízení 
před vydáním výstupů z 
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poradenské práce komunikuje 
se školou, zvláště o vybraných 
podpůrných opatřeních 
personálního charakteru, o 
pomůckách a skladbě 
podpůrných opatření.   
Méně komfortní je pro klienta 
taková poradenská péče, kdy je 
poskytování služby prakticky 
trvale na hraně termínu 
stanoveném vyhláškou, a na 
základě odezvy poradenských 
zařízení je zřejmé, že nyní již u 
některých ŠPZ pracují mimo 
termíny – to pak vnáší do 
systému rizika sporů mezi klienty 
a poskytovateli poradenské 
péče. 
Nová legislativa tak přinesla 
školským poradenským 
zařízením bezprecedentní 
nárůst pracovních činností, daný 
několika faktory: 

 nárůst potřeby 
komunikace se školami, 
která vyplývá z 
ustanovení § 11 a § 12 
vyhlášky č.27/2016Sb., 

 nově je jednoznačně 
oddělen dokument pro 
zákonné zástupce žáka 
(klienta)- tedy Zpráva z 
vyšetření, která má 
povinné části a 
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Doporučení pro 
vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, Doporučení je 
určeno výhradně škole 
(rodič jej získává od ŠPZ 
před odesláním do školy), 
obsahuje všechna klíčová 
sdělení o charakteru 
obtíží žáka, o jeho 
speciálních vzdělávacích 
potřebách a o všech 
relevantních podpůrných 
opatřeních, která 
vycházejí z novely §16 
školského zákona. V 
době před novelou byly 
tyto dokumenty různé od 
různých poskytovatelů, 
ačkoliv se požadovalo, 
aby byly vytvářeny 
dokumenty dva, a to 
zpráva pro klienta a jeho 
zákonné zástupce a 
doporučení pro školu. Ve 
většině případů tomu tak 
nebylo, dokument měl 
rozsah max. 2 stran textu 
a zahrnoval jak informace 
pro zákonné zástupce 
(klienta), tak pro školu, 

 nyní - dokumenty jsou 
textově náročnější (4 a 
více stran), navíc v 
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elektronickém formuláři a 
vyžadují některé 
kompetence pro práci s 
ICT technikou, což pro 
některé kolegy je velmi 
náročné, 

  nově je možné vytvářet 
Doporučení pro 
vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami i pro školská 
zařízení, což je další 
nárůst agendy oproti době 
před novelou. Tato 
okolnost přináší i potřebu 
další komunikace se 
školskými zařízeními,  

 požadavek pravidelné 
diagnostiky, 
vyhodnocování po 1 roce 
a rediagnostiky vždy po 1 
roce u žáků s lehkým 
mentálním postižením 
vede k dlouhodobému 
přetěžování sítě 
školských poradenských 
zařízení. V důsledku toho 
je podle zpětné vazby z 
terénu řada pracovišť 
dlouhodobě na maximu 
své poradenské kapacity, 

 dále do těchto procesů 
vstupuje kontrola IVP, 
pravidelná intervenční 
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práce s jednotlivcem, 
rodinou a školou. Na tyto 
činnosti dnes díky 
navýšení počtu různých 
kontrolních vyšetření 
nezbývá dostatek času a 
může to paradoxně vést 
ke zhoršení kvality 
poradenské péče o klienty 
se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
 

Z uváděných porovnání tak 
jednoznačně vyplývá, že nelze 
hodnotit 1klienta v roce 
2015/2016 s 1 klientem v roce 
2017. Protože objem práce je 
dvojnásobný.  
 
Připomínkové místo nadále 
nepovažuje připomínku za 
zásadní. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti  

4. K čl. I bodům 8 a 9 (§ 17 odst. 2 a § 18 odst. 1) 

Podle § 16 odst. 1 školského zákona lze podpůrná opatření přiznat toliko 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. v kontextu shora 
uvedených ustanovení je konkretizace žáků jako „žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami“ nadbytečná, jelikož se jedná o žáky s přiznanými 
podpůrnými opatřeními. Doporučujeme proto uvedené body pro 
nadbytečnost bez náhrady vypustit. 

Vysvětleno.  
Právní úprava spolu 
s předkládaným odůvodněním 
má za cíl jednoznačně stanovit, 
že se předmětná právní úprava 
netýká žáků nadaných, což není 
za současného právního stavu 
bezrozporně přijímáno všemi 
aktéry. Důkazem toho jsou 
rovněž připomínky, které MŠMT 
obdrželo, kdy v připomínkách 
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zaznívá i opačný závěr; 
ustanovení § 17 odst. 2 a § 18 
odst. 1 má podle tohoto názoru 
dopadat i na žáky nadané.  
 
Připomínkové místo nepovažuje 
připomínku za zásadní.  
 

Ministerstvo 
zdravotnictví  

Požadujeme  
- pojem „všeobecné zdravotní pojištění“ ve všech jeho výskytech ve 

vyhlášce nahradit pojmem „veřejné zdravotní pojištění“, 
- poznámku pod čarou č. 6 uvést ve znění: 

 
„6) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů.“. 
 

- pojem „zdravotnické zařízení“ ve všech jeho výskytech ve vyhlášce 
nahradit pojmem „poskytovatel zdravotních služeb“. 

 
Odůvodnění 
Je třeba dát návrh vyhlášky do souladu se „zdravotnickými“ právními 
předpisy. 
 
Pojem „zdravotnické zařízení“ je ve vyhlášce používán ve smyslu subjektu 
práv a povinností. Zdravotnické zařízení je však prostor určený 
k poskytování zdravotních služeb (viz např. § 4 odst. 1 a § 11 odst. 5 zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů). 
 

Akceptováno. 

Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

1. Obecně k návrhu – Požadujeme uvést, proč se návrh vyhlášky předkládá 
do meziresortního připomínkového řízení až nyní, navíc ve zkrácené a 
zúžené formě a v době letních prázdnin, přestože obsahuje velký rozsah 
změn a účinnosti má nabýt již k 1. 9. 2017. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Znění vyhlášky bylo 
zainteresovanými subjekty 
vyhodnocováno v průběhu 
celého roku, v únoru byly 
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 shromážděny připomínky 
technického charakteru, 
následně probíhala jednání 
s profesními organizacemi, 
s řediteli ŠPZ a dalšími subjekty. 
Technická novela tak byla 
vytvořena právě na základě 
podnětů subjektů, kteří se 
zněním vyhlášky přichází do 
kontaktů v průběhu svojí 
každodenní práce- ŠPZ a školy. 
Novela vychází z komplexního 
vyhodnocení zkušeností s 
aplikací pravidel v oblasti 
společného vzdělávání; 
vzhledem k nutnosti zohlednit 
celý komplex podnětů došlo k 
předložení návrhu teprve 
v červenci. 
Připomínkové místo považuje 
připomínky za vypořádané. 

Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

2. K novelizačním bodům 3 a 4 (§ 13 odst. 3) – Požadujeme problém 
nadměrné zátěže školských poradenských zařízení řešit systémově. 

Odůvodnění: 

Do jisté míry chápeme argumentaci předkladatele směrem k prodloužení 
lhůty na 4 měsíce, nicméně není zřejmé, jak se změní celá situace ve 
školských poradenských zařízeních od 1. 9. 2018, kdy bude opět platit 
tříměsíční varianta. Navrhované řešení je jen dočasné a nepostihuje 
podstatu problému, pouze ho odsouvá. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Prodloužení lhůty právě na 
jeden rok je odůvodněno tím, že 
ne toliko zavedení dynamické 
diagnostiky, ale celý komplex 
změn, se kterým se bylo nutné 
vypořádat při zavedení nového 
systému podpory žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, přináší potřebu 
alespoň po přechodnou dobu 
(zcela jistě by se připomínkové 
místo nespokojilo s návrhem na 
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 dlouhodobou úpravu lhůty) 
prodloužit lhůtu pro provedení 
posouzení vzdělávacích potřeb. 

Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

3. Požadujeme u položky III.5.1A (str. 17 přehledu změn v přílohách) 
zdůvodnit zkrácení rozsahu podpory pouze na 0,75 úvazku na 1 žáka 
(podobné drobné technické změny bez odůvodnění se opakují na více 
místech). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno.  
Ve 3. stupni PO se vždy 
pracovala s rozmezím úvazku 
od 0,25 do 0,75 což je 30 hodin 
což je počet, který ve školách 
není ani výukou naplněn. Pokud 
škola je jednou právnickou 
osobou  a má také školské 
zařízení, může získat pro žáka 
se zvýšenou potřebou podpory 
AP+ 0,25 a tím získává i ve 3. 
stupni PO 1 celý úvazek. 
„Plný úvazek“ je pak možný ve 
4. stupni PO. 
Připomínkové místo považuje 
připomínky za vypořádané. 
  

Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

4. Požadujeme u položek III.7.1A a III.7.2A (str. 19 přehledu změn 

v přílohách) zdůvodnit zkrácení rozsahu na 2 hodiny týdně (obdobně i na str. 
30). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Návrh právní úpravy vychází ze 
snahy uvést znění vyhlášky do 
vnitřního souladu. Podpůrná 
opatření nižšího stupně by měla 
být méně intenzivní než 
podpůrná opatření stupně 
vyššího. Z toho důvodu je u 
daného typu podpůrného 
opatření ve druhém stupni 
stanoven rozsah 1 hodina, ve 
třetím stupni 2 hodiny, ve 
čtvrtém stupni 3 hodiny a 
v pátém stupni 4 hodiny. 
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Vzhledem k tomu, že se mohou 
stupně PO kombinovat a žák 
může získat tuto podporu ve 
vyšším PO, je to technická 
úprava uvnitř systému.  
Připomínkové místo považuje 
připomínky za vypořádané. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 

Nově nastavené podmínky společného vzdělávání ve vzdělávacím procesu od 
předškolního po vyšší odborné vzdělávání vstoupily v platnost dnem 1. září 2016. 
Uvedení do praxe prokázalo, že MŠMT při přípravě vyhlášky definující podpůrná 
opatření podcenilo především finanční dopady. Aktuální informace prokazují 
výrazně vyšší požadavky na finanční zabezpečení, než bylo při schvalování 
legislativy předpokládáno a ze strany MŠMT uváděno. 
 
Při přípravě vyhlášky č. 27/2016 Sb. byl uváděn očekávaný nárůst rozpočtu výdajů 
pro rok 2016 o částku 410 mil. Kč, v roce 2017 o částku 1 mld. Kč a v roce 2018 o 
částku 1,5 mld. Kč. 
 
MŠMT uvádí skutečné výdaje v souvislosti s implementací inkluzivního vzdělávání 
v roce 2016 ve výši 589 mil. Kč, za leden až červen 2017 ve výši 1 458 mil. Kč a 
předpoklad na rok 2018 ve výši 3 988 mil. Kč. 
Požadavky na účelové navýšení rozpočtu kapitoly MŠMT v návaznosti na 
zabezpečení dopadů vyhlášky nejen na rok 2017, ale zejména na rok 2018 a léta 
následující, překračují možnosti státního rozpočtu. 
Ze strany Ministerstva financí bylo doporučeno provést revizi vyhlášky nejen z 
hlediska rozsahu poskytování opatření, ale i výše jejich finanční náročnosti. 
Předložená novela se však netýká revize z hlediska rozsahu poskytování opatření 
a výše jejich finanční náročnosti, ale pouze odstranění technických nedostatků. 
S předloženou novelizací vyhlášky v navrženém rozsahu MF zásadně nesouhlasí 
a důrazně žádá o provedení celkové revize podpůrných opatření. 

Vysvětleno. 
Novela vyhlášky je pouze 
technickou novelou. Komplexní 
změna přílohy č. 1 by 
překračovala úmysl 
předkladatele v tuto chvíli 
provádět pouze technické 
změny. I tak určité změny, které 
se činí v příloze vyhlášky, 
povedou ke snížení finančních 
dopadů. Dochází například ke 
snížení normované finanční 
náročnosti u pedagogické 
intervence. Samotná 
pedagogická intervence je 
jedním z nejdražších a 
nejčastějších podpůrných 
opatření. MŠMT v rámci 
probíhající reformy financování 
regionálního školství připravuje 
návrhy a změny prováděcích 
právních předpisů k zákonu č. 
561/2004 Sb., školský zákon. 
V rámci tohoto procesu dojde 
k nastavení maximálního počtu 
hodin financovaných ze SR 
samostatně i pro školy zřízené 
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podle § 16 odst. 9 školského 
zákona. Na tuto skutečnost 
bude nezbytné reagovat i 
novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
V této souvislosti a v návaznosti 
na ověření dopadů předmětné 
vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
za období od 1. 9. 2016 bude 
zároveň přehodnocen rozsah i 
finanční náročnost 
poskytovaných podpůrných 
opatření. 
 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Zásadní připomínka 
 

1. K čl. I, bod 1 (§ 10 odst. 1) 

 
Plán pedagogické podpory je podklad pro podpůrná opatření prvního stupně. 
Obsahuje popsání problému a postup při následném řešení, určení konkrétních dat 
přezkumu problému. Tento dokument umožňuje přehledně pracovat s opatřeními 
prvního stupně. Bez tohoto dokumentu bude chybět jasné vymezení problému 
žáka, návrhu řešení a povinnost přezkoumat, zda navrhovaná řešení přinesla 
předpokládané výsledky. Nemělo by se jednat o přehnanou administrativní zátěž 
vzhledem k tomu, že tento dokument je formulář o 2 stranách.  
 
Domnívám se proto, že existuje věcný důvod ke zpracování plánů pedagogické 
podpory před poskytnutím podpůrného opatření prvního stupně. 
 
Nově navržené znění § 10 odst. 1 je navíc nesrozumitelné: Zpracování plánu 
předpokládá pro situaci kdy „nepostačuje samotné zohlednění … potřeb žáka“. 
Z textu přitom není jasné, co se tedy vlastně rozumí „zohledněním potřeb“, když 
tímto mají být právě podpůrná opatření (zde nejspíš prvního stupně) popsaná 
v plánu pedagogické podpory.  
 

Akceptováno jinak.  
Úprava textu §10 neupravuje nic 
v procesu informování 
zákonného zástupce žáka, 
pouze uvádí do souladu text 
popisující podmínky pro 
vytváření PLPP v Příloze č. 1 a 
těle vyhlášky. Upravuje se 
pouze bod 1. Cílem je vytvářet 
PLPP tehdy, pokud nepostačuje 
přímá podpora žáka ve výuce 
učitelem a obtíže žáka vyžadují 
součinnost více pedagogických 
pracovníků. Tento text je 
uveden v Příloze č.1, praxe 
ukázala zcela jednoznačně, že 
by docházelo ke zbytečné 
administrativní zátěži pedagogů, 
protože je mnoho žáků, které 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPWH83J1)



Stránka 16 (celkem 55) 

Požaduji proto zachovat původní znění, a tedy nevypouštět obligatorní 
zpracování plánu pedagogické podpory před poskytnutím podpůrného 
opatření prvního stupně. 

vyžadují zvýšenou míru 
individualizace. Cílem je 
vytvářet PLPP v popisovaných 
případech, kdy je zvýšené riziko, 
že se rozvinou obtíže žáka do 
závažnějšího obrazu. Současně 
je cílem snížit administrativní 
zátěž.   
 

Záměrem MŠMT je zjednodušit 
administrativní náročnost 
procesu poskytování 
podpůrných opatření prvního 
stupně. 
Již při tvorbě zákona č. 82/2015 
Sb. (blíže k tomu viz důvodová 
zpráva k tomuto zákonu) se 
předpokládala v prvním stupni 
úprava podpůrných opatření, 
která nevyžadují ani zvláštní 
institucionální podporu, ani 

navýšení finančních prostředků 
na činnost školy. Dokonce ani 
jejich použití není podmíněno 
doporučením školského 
poradenského zařízení. 
Podpůrná opatření na prvním 
stupni se měla podle důvodové 
zprávy tedy od základní 
podpory, která vůbec nebude v 
souboru opatření zahrnuta, lišit 
tím, že mohou být obsahem 
formalizované spolupráce žáka 

(zákonného zástupce), 
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školského poradenského 
zařízení a školy, pokud nestačí 
pouhé projednání věci na úrovni 
škola – žák (zákonný zástupce).  
Rovněž je v důvodové zprávě 
výslovně uvedeno, že 
poskytování opatření v prvním 
stupni nemá být tolik 
formalizované jako podpůrná 
opatření vyšších stupňů, neboť 
má mít více operativní povahu. 

Obligatorní zpracovávání plánu 
pedagogické podpory může 
bránit právě vyšší operativnosti, 
která u podpůrných opatření 
tohoto stupně byla 
předpokládána již při přípravě 
zákonného podkladu. I 
v samotné důvodové zprávě se 
formalizovaná spolupráce 
představovala coby možná 
forma podpůrných opatření 
prvního stupně, nikoliv jako 
jejich vyžadovaná forma.  
Právo být informován žákovi, 
potažmo jeho zákonnému 
zástupci, vyplývá i nadále přímo 
z ustanovení školského zákona 
[konkrétně § 21 odst. 1 písm. f)]; 
tomuto právu odpovídá zcela 
zřejmě i povinnost 
školy/školského zařízení toto 
právo na informace naplnit. 
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Text bude upraven, aby bylo 
zřejmé, že se jedná o 
technickou změnu.   

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Zásadní připomínka 
 

2. K čl. I, bod 2 (§ 13 odst. 2) 

 
Nesouhlasím s vypuštěním věty o procesu potvrzování projednání a porozumění 
zprávy a doporučení stanovujících podpůrná opatření. Platné znění odpovídá 
požadavkům aktivní participace dítěte na procesech, které se ho dotýkají, a 
odpovídá tak požadavkům mezinárodního práva i vnitrostátní úpravy. Stávající 
úprava § 13 ost. 2 reflektuje potřebu vzájemné komunikace mezi školským 
poradenským zařízením a žákem či jeho zákonným zástupcem o konkrétní formě 
podpůrných opatření. Pochopení potřeb žáka a způsobu jejich naplnění z jeho 
strany či ze strany jeho zákonných zástupců je podle mého názoru klíčové pro jejich 
úspěšné uspokojení ve vzdělávacím procesu. Stejně tak významné je řádné 
pochopení možností případné revize doporučení či zprávy, aby i žák či jeho 
zákonný zástupce měli možnost ovlivnit formu poskytovaných podpůrných 
opatření. 
 
Nedomnívám se přitom, že jde o duplicitu s procesem souhlasu s poskytováním 
podpůrných opatření podle § 16 odst. 5 školského zákona, který je následně 
rozpracováván v § 16 vyhlášky. Podle § 13 odst. 2 nedává žák či jeho zákonný 
zástupce souhlas s poskytováním podpůrného opatření, ale pouze potvrzuje, že byl 
informován o situaci a návrzích řešení a že této informaci porozuměl. Jak je 
popsáno výše, jde zde o významnou část celého procesu zjišťování vzdělávacích 
potřeb žáka a řešení případných překážek. 
 
Požaduji proto uvedený novelizační bod vypustit a ponechat původní znění 
§13 odst. 2.  

Vysvětleno.  
Při zahájení poradenské služby 
získává příjemce služby 
informace o charakteru služby a 
jejich obsahu, podepisuje 
informovaný souhlas se 
službou, nově je zpráva určena 
pouze zákonnému zástupci 
nebo klientovi a řada příjemců 
zpráv si je ani nevyzvedne. 
Dalším krokem je informovaný 
souhlas s Doporučením, který 
podepisuje škola a klient ve 
škole. Nově právě §16b 
umožňuje, aby zákonný 
zástupce, klient nebo škola 
nebo školské zařízení v případě 
nespokojenosti požádali o revizi. 
Revize původně v systému 
nebyla. Revizní šetření je také 
s informovaným souhlasem 
klienta. 
Míra ingerence žáka a 
zákonného zástupce žáka do 
procesu posouzení speciálních 
vzdělávacích potřeb zůstává 
změnou právní úpravy 
zachována. Jediné, co se mění, 
je obligatorní způsob seznámení 
se zprávou a doporučením.  
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Připomínkové místo na 
připomínce nadále netrvá. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Zásadní připomínka 
 

3. K čl. I, bod 3 (§ 13 odst. 3) 
 
Jakkoli rozumím odůvodnění, nemohu s návrhem změny odst. 3 s účinností od 1. 
9. 2017 souhlasit. Pokud je důvodem prodloužení lhůty pro vydání doporučení a 
zprávy školským poradenským zařízením (ŠPZ) ze tří na čtyři měsíce skutečnost, 
že  ŠPZ dožaduje vyjádření dalších odborníků, jak se uvádí v odůvodnění, je třeba 
takto změnu formulovat. V navržené podobě by totiž prodloužení platilo pro 
všechny případy, tedy i ty, kdy doporučení, resp. zprávu vypracovává ŠPZ bez 
zapojení expertních subjektů (typicky doporučení pro dítě, žáka či studenta 
s poruchami učení). 
 
Prodloužení lhůty, a tím i snížení standardu školských služeb pouze z důvodu 
nedostatečného personálního zabezpečení ŠPZ nemohu akceptovat. 
 
Navrhuji proto upustit od speciální úpravy pro období září 2017- září 2018 a 
přistoupit již s účinností od 1. 9. 2017 k textaci změny, kterou předkladatel 
navrhuje s účinností od 1. 9. 2018, tj. „Zpráva a doporučení se vydávají do 30 
dnů od dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 
nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské 
pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu 
nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení 
podpůrných opatření jiným odborníkem.“  

Vysvětleno.  

Prodloužení lhůty právě na 
jeden rok je odůvodněno tím, že 
ne toliko zavedení dynamické 
diagnostiky, ale celý komplex 
změn, se kterým se bylo nutné 
vypořádat při zavedení nového 
systému podpory žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, přináší potřebu 
alespoň po přechodnou dobu 
(zcela jistě by se připomínkové 
místo nespokojilo s návrhem na 
dlouhodobou úpravu lhůty) 
prodloužit lhůtu pro provedení 
posouzení vzdělávacích potřeb. 
Praxe zavedení nového 
systéímu podpory žáku se SVP 
ukazuje  potřebu časově 
omezeného prodloužení lhůty 
pro posouzení SVP žáka v ŠPZ. 
Prodloužení lhůty pro poskytnutí 
poradenské služby a vydání 
výstupů z poradenské práce, 
kterými jsou Zprávy z vyšetření a 
Doporučení pro vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami dle § 13 vyhlášky č. 
27/2016 Sb., se nezavádí nové 
pravidlo, ale jednalo by se o 
návrat k pravidlům, která platila 
před novelizací školského 
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zákona a souvisejících vyhlášek 
do 1. 9.2016; kdy se připouštělo, 
že poskytnutí poradenské služby 
proběhne nejpozději do 
3 měsíců a školské poradenské 
zařízení mělo 1 měsíc na 
zpracování výstupů z 
poradenské práce. Nová úprava 
předpokládá, že vyšetření klienta 
a posouzení jeho speciálních 
vzdělávacích potřeb proběhne v 
rámci doby, která je určená na 
zpracování objednávky 
a poskytnutí služby.  
Nepočítá s tím, že vyšetření 
může být opakované, prováděné 
více než jedním odborníkem, 
a navíc, že je nutné závěry 
vyšetření a posuzování 
speciálních vzdělávacích potřeb 
vyhodnotit a teprve následně 
zpracovat dokumenty- zprávu a 
doporučení. Dnes navíc 
vyhláška č. 27/2016 Sb., ve 
svých ustanoveních a zejména 
pak v § 11 a v § 12 předpokládá, 
že školské poradenské zařízení 
před vydáním výstupů z 
poradenské práce komunikuje 
se školou, zvláště o vybraných 
podpůrných opatřeních 
personálního charakteru, o 
pomůckách a skladbě 
podpůrných opatření.   
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Méně komfortní je pro klienta 
taková poradenská péče, kdy je 
poskytování služby prakticky 
trvale na hraně termínu 
stanoveném vyhláškou, a na 
základě odezvy poradenských 
zařízení je zřejmé, že nyní již u 
některých ŠPZ pracují mimo 
termíny – to pak vnáší do 
systému rizika sporů mezi klienty 
a poskytovateli poradenské 
péče. 
Nová legislativa tak přinesla 
školským poradenským 
zařízením bezprecedentní 
nárůst pracovních činností, daný 
několika faktory: 

 nárůst potřeby 
komunikace se školami, 
která vyplývá z 
ustanovení § 11 a § 12 
vyhlášky č.27/2016Sb., 

 nově je jednoznačně 
oddělen dokument pro 
zákonné zástupce žáka 
(klienta)- tedy Zpráva z 
vyšetření, která má 
povinné části a 
Doporučení pro 
vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, Doporučení je 
určeno výhradně škole 
(rodič jej získává od ŠPZ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPWH83J1)



Stránka 22 (celkem 55) 

před odesláním do školy), 
obsahuje všechna klíčová 
sdělení o charakteru 
obtíží žáka, o jeho 
speciálních vzdělávacích 
potřebách a o všech 
relevantních podpůrných 
opatřeních, která 
vycházejí z novely §16 
školského zákona. V 
době před novelou byly 
tyto dokumenty různé od 
různých poskytovatelů, 
ačkoliv se požadovalo, 
aby byly vytvářeny 
dokumenty dva, a to 
zpráva pro klienta a jeho 
zákonné zástupce a 
doporučení pro školu. Ve 
většině případů tomu tak 
nebylo, dokument měl 
rozsah max. 2 stran textu 
a zahrnoval jak informace 
pro zákonné zástupce 
(klienta), tak pro školu, 

 nyní - dokumenty jsou 
textově náročnější (4 a 
více stran), navíc v 
elektronickém formuláři a 
vyžadují některé 
kompetence pro práci s 
ICT technikou, což pro 
některé kolegy je velmi 
náročné, 
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  nově je možné vytvářet 
Doporučení pro 
vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami i pro školská 
zařízení, což je další 
nárůst agendy oproti době 
před novelou. Tato 
okolnost přináší i potřebu 
další komunikace se 
školskými zařízeními,  

 požadavek pravidelné 
diagnostiky, 
vyhodnocování po 1 roce 
a rediagnostiky vždy po 1 
roce u žáků s lehkým 
mentálním postižením 
vede k dlouhodobému 
přetěžování sítě 
školských poradenských 
zařízení. V důsledku toho 
je podle zpětné vazby z 
terénu řada pracovišť 
dlouhodobě na maximu 
své poradenské kapacity, 

 dále do těchto procesů 
vstupuje kontrola IVP, 
pravidelná intervenční 
práce s jednotlivcem, 
rodinou a školou. Na tyto 
činnosti dnes díky 
navýšení počtu různých 
kontrolních vyšetření 
nezbývá dostatek času a 
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může to paradoxně vést 
ke zhoršení kvality 
poradenské péče o klienty 
se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
 

Z uváděných porovnání tak 
jednoznačně vyplývá, že nelze 
hodnotit 1klienta v roce 
2015/2016 s 1 klientem v roce 
2017. Protože objem práce je 
dvojnásobný.  
 
Připomínkové místo nadále na 
připomínce netrvá. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Zásadní připomínka 
 
4. K čl. I, bod 10 (§ 19 odst. 3) 

 
Návrh směřuje ke změně stávající úpravy, která vyžaduje, aby škola, resp. třída 
zřízená dle § 16 odst. 9, byla ve zřizovací dokumentaci vymezena i cílovou 
skupinou dětí/žáků/studentů, a to podle druhu postižení. Přestože zřizování 
„speciálních škol“ podle druhu postižení má v ČR tradici, zavedení tohoto 
požadavku vyhláškou č. 27/2016 Sb. vyvolalo mezi zástupci speciálních škol 
značnou nevoli, když se krátce před nabytím její účinnosti ukázalo, že tyto školy 
vzdělávají značnou měrou i děti/žáky či studenty s úplně jiným postižením.  
 
Taková praxe je nicméně nežádoucí a právě proto byla vyhláškou č. 27/2017Sb. 
výslovně omezena. Přistoupíme-li na to, že speciální školství představuje benefit, 
pak právě a jedině za předpokladu, že poskytuje vysoce specializovanou péči a 
podporu k maximálnímu rozvoji vzdělávacího potenciálu dítěte. To je ale možné jen 
tehdy, jsou-li pedagogové odborně zdatní a mají-li adekvátní praxi. Naopak situace, 
kdy by v jedné škole byly zřizovány třídy pro děti s různým postižením (pro ilustraci 
si lze představit například paralelní třídy pro nevidomé děti, děti se závažnými 
poruchami chování či třídy pro žáky s mentálním postižením), nebude možné 
takovou odbornost zajistit, protože vzdělávací programy českých pedagogických 

Akceptováno.  
 
Změna nebude činěna. 
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fakult předpokládají úzkou specializaci. Druhu postižení, na jehož kompenzaci se 
škola zaměřuje, navíc odpovídá jak její materiální vybavení, tak i školní vzdělávací 
program.  
 
V tomto kontextu upozorňuji i na skutečnost, že problematickou je z hlediska 
nejlepšího zájmu dítěte již stávající úprava, kterou nový návrh přejímá beze změny 
a  která umožňuje do třídy zřízené dle § 16 odst. 9 zařadit žáka s jiným 
znevýhodněním než je to, pro než byla zřízena. Počet těchto dětí (s jiným 
postižením) přitom nesmí přesáhnout ¼ nejvyššího počtu žáků, kteří se ve třídě 
mohou vzdělávat.  Pro lepší pochopení připomínám, že ve třídě „speciální školy“ se 
vzdělává 6-14 žáků, takže ¼ nejvyššího možného počtu jsou 3 žáci. V případě třídy 
o 6 žácích to znamená, že rovná polovina třídy, tj 3 žáci, mohou mít jiné postižení 
než pro které je nyní škola/třída zřízena.  
 
I když rozumím přání speciálních škol a jejich zřizovatelů zachovat stávající 
kapacity, nemohu se s návrhem řešení ztotožnit, neboť by vedlo k dalšímu snížení 
kvality vzdělávání dětí, které kvalitu a odbornost při vzdělávání potřebují nejvíce.  
 
Z formálního hlediska rovněž upozorňuji, že jde o změnu, kterou je třeba projednat 
s odbornou veřejností, mj. i Národní radou osob se zdravotním postižením, a která 
přesahuje meze technické novely.   
 
Požaduji proto zachovat stávající úpravu a od návrhu změny upustit bez 
náhrady. 

 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Zásadní připomínka 
 
5. K čl. I, bod 11 (§ 19 odst. 5) 

Podrobněji viz bod 4 výše. Navržená úprava navíc představuje značné riziko pro 
romské žáky, u nichž je častěji diagnostikována vývojová porucha chování. Změna 
by tak mohla přinést praktické problémy to naplňování opatření k provedení 

rozsudku ECHR ve věci D. H. a ostatní proti České republice.  

Navrhuji zachování stávající úpravy. 

Akceptováno.  

 
Změna nebude činěna. 
 

Ministr pro 
lidská práva, 

Zásadní připomínka 
 

Akceptováno.  

Odůvodnění bude doplněno.  
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rovné 
příležitosti a 
legislativu 

K Odůvodnění A. Obecná část – dopad na specifické skupiny obyvatel 

 
Odůvodnění postrádá zmínku o dopadech na specifické skupiny obyvatel (dle čl. 
16 a 14 odst. 1 písm. e) Legislativních pravidel vlády). Za specifickou skupinu je 
nutné považovat i děti, v tomto případě zejména děti se zdravotním postižením a 
děti příslušné k národnostním menšinám. Navrhovaná právní úprava může mít 
dopad na ochranu jejich práv, např. ve vztahu k navrhované změně v § 13 odst. 2, 
kde se snižuje ochrana práva dítěte účastnit se řízení, kterých se ho týkají, být o 
nich informován a vyjadřovat se k nim, případně i ve vztahu k dalším navrhovaným 
opatřením 
 
Z daného důvodu požaduji doplnit do odůvodnění část týkající se dopadů na 
specifickou skupinu obyvatel ve vztahu k navrhovaným změnám. 

 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Zásadní připomínka 
 
7. K Odůvodnění A. Obecná část – zhodnocení současného stavu a dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen 
 

V této části je řečeno, že nedochází ke změně přístupu vyhlášky k zákazu 
diskriminace, k rovnosti mužů a žen, sociálních dopadů a dopadů na bezpečnost a 
obranu státu, protože předkládaná vyhláška má jen technickou povahu. To je v 
rozporu s bodem 1 a 2 odůvodnění část A, kde jsou uvedeny i další důvody ke 
změně současné právní úpravy. Rovněž vzhledem k tomu, že vyhláška velmi úzce 
souvisí s naplňováním rozsudku D.H. a ostatní proti České republice, kde je přitom 
centrální otázkou právě nepřímá diskriminace romských žáků v přístupu ke 
vzdělávání pramenící právě z nedostatečného zohlednění jejich vzdělávacích 
potřeb, považuji zhodnocení právě dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace za klíčové, a to ve vztahu ke všem navrhovaným opatřením 
 
Požaduji proto zhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace dopracovat u všech bodů návrhu. 
 

Vysvětleno.  

Navrhované změny právní 
úpravy podle názoru MŠMT 
nemají potenciál zhoršit právní 
postavení osob, kupříkladu 
romských žáků, v přístupu ke 
vzdělání, jelikož se realizuje 
celá šíře legislativních i 
nelegislativních opatření 
(možnost revizí, ingerence ČŠI, 
mapování situace přes 
důslednější výkaznictví), která 
mají za cíl odstranit 
neproporcionální reprezentaci 
romské populace ve speciálním 
školství.  
 
Připomínkové místo na 
připomínce netrvá. 

Ministr pro 
lidská práva, 

1. K K čl. I, bod 9 (§ 18 odst. 1) 
 

Vysvětleno.  
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rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Vzhledem k problémům, které se s aplikací tohoto ustanovení v praxi vyskytují, i 
skutečnosti, že k návrhu změn není předložena RIA, prosím o vysvětlení, jakým 
způsobem je finacován asistent pedagoga, jehož využitá úprava umožňuje.  

 

Na financování asistenta 
pedagoga lze poskytovat 
prostředky státního rozpočtu 
z rozvojového programu.  
Pokud se bude postupovat 
podle §18, pak se nejedná o 
podpůrné opatření, ale o 
podporu.  
 
Připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

2. K K čl. I, bod 13 (§ 23 odst. 1) 
 
Upozorňuji, že textace zcela opomíjí možnost vzdělávání dětí/žáků s hlubokým 
mentálním postižením. 
 
Doporučuji upravit tak, aby stejná úprava neplatila pro děti a žáky s LMP a 
děti/žáky s hlubokým mentálním postižením. 

 

Akceptováno a upraveno 
jinak. 

Po úpravě předmětné 
ustanovení zní: 
 
„V případě, že jde o doporučení 
k zařazení do třídy, oddělení 
nebo studijní skupiny zřízené 
pro žáky s mentálním 
postižením se vyhodnocení 
provádí každoročně za použití 
principů dynamické diagnostiky, 
pokud se však nejedná o žáky 
se středně těžkým, těžkým nebo 
hlubokým mentálním 
postižením.“. 
  

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

3. Tamtéž 
 
Doporučuji provázat zmíněnou dynamickou diagnostiku s vyhláškou č. 
72/2005 Sb., která metodu základními parametry popíše, zařadí ji do 
povinných činností ŠPZ, popř. vymezí, kdo je způsobilý ji zajišťovat. 

 

Vysvětleno. 

Dynamická diagnostika je 
podřaditelná pod pojem 
„vyhodnocování“ uváděný ve 
vyhlášce č. 72/2005 Sb. a 
27/2016 Sb. a řídí se obecnými 
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principy vyjádřenými v těchto 
právních předpisech. NÚV 
metodicky vede poradenská 
zařízení, aby dynamickou 
diagnostiku náležitě prováděla. 
Pojem bude nahrazen pojmem 
„za použití principů dynamické 
diagnostiky“. 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

4. K Příloze č. 1 návrhu vyhlášky (dále jen Příloha), bodě 1.1.  

 
Text uvádí, že přehled podpůrných opatření se člení na části A, B a C. Odstavec 
1.2. Přílohy vysvětluje, jaká podpůrná opatření jsou vypočtena v části A, odstavec 
1.4. Přílohy vysvětluje, jaké kompenzační pomůcky jsou vypočteny v části B. 
Následně chybí vysvětlení funkce nebo účelu části C. Část C není nijak uvozena 
vysvětlujícím textem (např. „Část C obsahuje hodnoty…“), což snižuje právní jistotu 

adresátů normy, kteří jsou nuceni funkci a účel této části Přílohy dovozovat.  
 
Doporučuji vhodně uvodit část C nebo vysvětlit její obsah v úvodních 
ustanoveních Přílohy. 

 

Akceptováno.  

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

5. K Příloze č. 1, bod 14 Odůvodnění B Zvláštní část  

 
Považuji za nedostatečné odůvodnění uvedené v poslední větě. Pouhé 
konstatování, že dochází k drobným změnám…které reflektují potřebu praxe“ je 
naprosto nedostatečné k odůvodnění změny právní úpravy.  
 
Doporučuji do bodu 14 Odůvodnění B Zvláštní část doplnit seznam změn 
navrhovaných z důvodu potřeby praxe a popis, jaké tyto potřeby praxe jsou. 

 

Akceptováno. 

Odůvodnění bude doplněno. 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

6. K Příloze č. 1, část A - oblast Intervence ve všech stupních PO - zrušení 
metodické pomoci ŠPZ 
 

Přetížení ŠPZ je jistě významné, nicméně zcela odstranit povinnost ŠPZ 
poskytovat metodickou podporu školám  neřeší stávající  problém  a sice jak zajistit 

Vysvětleno.  
Z analýzy PO vyplynulo, že je to 
nejméně využívané PO, jehož 
aplikace je navíc spojena 
s problémem financování této 
podpory. 
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odbornou metodickou pomoc vyučujícím ve školách hlavního proudu přímo v 
prostředí jejich škol, která je dlouhodobě neuspokojivá nebo žádná.  
 
Doporučuji, aby předkladatel vysvětlil v předkládací zprávě, jak hodlá 
metodickou podporu školám kompenzovat.  

 

Předmětné podpůrné opatření 
bylo svou konstrukcí pochybné 
už jenom v tom směru, že 
předpokládalo normovanou 
finanční náročnost, přičemž 
nebylo zřejmé, zda prostředky 
jdou za školou (jakožto 
„objednavatelem“ daného 
podpůrného opatření), nebo se 
má hradit ŠPZ jakožto jeho 
realizátorovi. Jelikož by 
metodická pomoc ŠPZ měla být 
realizována v rámci 
standardních činností školských 
poradenských zařízení, není na 
místě, aby tato činnost byla i 
nadále upravena jako podpůrné 
opatření doporučované pro 
potřeby konkrétního žáka a 
tímto způsobem i financována. 
Je to spíše škola/školské 
zařízení, kterým je v této věci 
asistováno.  
Připomínkové místo na 
připomínce dále netrvá. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

7. Tamtéž  
 
Snížení normované finanční náročnosti pedagogické intervence z 0,05 až na 
0,0166 ve III. stupni neumožní realizovat individuální intervenci, která je formou 
tohoto podpůrného opatření, ve stanovené dotaci 2 hodiny týdně, což je v rozporu 
s tím, jak je PO intervence koncipováno. Obdobně bez bližšího vysvětlení jsou 
snížené finanční prostředky i u dalších stupňů, není zřejmé, jak bude upraven 
výpočet finanční náročnosti na předmět speciálně pedagogické péče/pg intervenci, 
má-li zahrnovat náklady na žáka a nikoli skupinu. 
 

Akceptováno jinak. 
Ke změně normované finanční 
náročnosti se nebude nakonec 
přistupovat. Dojde pouze 
k tomu, že ŠPZ budou přiznávat 
tzv. podmíněnou finanční 
náročnost a bude na řediteli 
školy, aby došlo k vykázání 
právními předpisy 
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Doporučuji ponechat stávající normované finanční náročnosti, které umožní 
individuální intervenci, pokud ji žák nezbytně potřebuje nebo ve škole nejsou 
další žáci, kteří by s ním mohli utvořit skupinu. 

 

akceptovatelné finanční 
náročnosti.  

Kancelář 
veřejného 
ochránce práv 

TVRZENÁ TECHNICKÁ POVAHA NOVELY 

Nejedná se o technickou novelu vyhlášky. Návrh vyhlášky výrazně zasahuje 
do práv dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a do samotné 
organizace speciálního školství. Návrh upřednostňuje zájmy zřizovatelů, 
školských poradenských zařízení a speciálních škol před nejlepším zájmem 
dítěte, který by měl být alfou a omegou jakýchkoliv změn ve vzdělávací 
soustavě. Z návrhu opakovaně zaznívá, že poradenská zařízení něco 
nezvládají, případně kraje jako zřizovatelé s něčím dlouhodobě nesouhlasí, 
případně, že některé odborné kruhy něčemu nerozumí. Předkladatel tuto 
situaci řeší ve prospěch těch, již mají hlas a moc a setrvale si stěžují 
na neutěšenou situaci po 1. září 2016. Proto bude dítě ve výsledku čekat 
déle na doporučení z poradenského zařízení, kraje budou moci udržet 
některé speciální školy (zejména praktické) a doplňovat je dětmi s jiným 
druhem znevýhodnění, než pro které byly školy původně zřízeny. O zajištění 
kvality speciálně pedagogické péče ve školách, ve kterých se budou 
věnovat najednou osobám s poruchami učení, autistického spektra, 
smyslovým a mentálním postižením, předkladatel mlčí. 
Místo toho měl předkladatel zjišťovat, jak kraje použily prostředky 
na posílení kapacit poradenských zařízení, proč trvají na existenci některých 
škol či proč poradny provádějí komplexní rediagnostiku, když jim to vyhláška 
v takovém rozsahu nenařizuje. 
Samotné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami či dítě nadané, které 
musí být středobodem našeho zájmu, se z návrhu vytrácí. Návrh jako celek 
není argumentačně propracovaný, některé pasáže působí jako doslova 
okopírované ze stanoviska zájmové organizace, tvrdá data pro některá 
rozhodnutí v důvodové zprávě nejsou i přes má opakovaná doporučení. 
Považuji dále za krajně nezodpovědné, že předkladatel poslal návrh 
do vnějšího připomínkového řízení v průběhu letních měsíců a nadto ještě 
ve zkráceném termínu. Jednotlivé dílčí návrhy by si zasloužily mnohem širší 
a delší odbornou diskusi (ne pouze s těmi organizacemi, které o tyto změny 

Vysvětleno. 

Znění vyhlášky bylo 
zainteresovanými subjekty 
vyhodnocováno v průběhu 
celého roku, v únoru byly 
shromážděny připomínky 
technického charakteru, 
následně probíhala jednání 
s profesními organizacemi, 
s řediteli ŠPZ a dalšími subjekty. 
Technická novela tak byla 
vytvořena právě na základě 
podnětů subjektů, kteří se 
zněním vyhlášky přichází do 
kontaktů v průběhu svojí 
každodenní práce- ŠPZ a školy. 
Novela vychází z komplexního 
vyhodnocení zkušeností s 
aplikací pravidel v oblasti 
společného vzdělávání; 
vzhledem k nutnosti zohlednit 
celý komplex podnětů došlo k 
předložení návrhu teprve 
v červenci.  
 
Připomínkové místo na 
připomínce dále netrvá. 
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dlouhodobě usilují). Některé z nich jdou dokonce proti smyslu inkluzivní 
novely školského zákona účinné od 1. září 2016. 
S ohledem na tyto argumenty jsem proti přijetí novely vyhlášky jako celku. 
Níže přikládám konkrétní připomínky. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Kancelář 
veřejného 
ochránce práv 

CHYBEJÍCÍ ZHODNOCENÍ SOULADU PRÁVNÍ ÚPRAVY S PRÁVEM EU 
Navrhovaná vyhláška má přímou vazbu na právní předpisy EU. Tímto 
předpisem je Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se 
zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ. Opatření uvedená ve vyhlášce se bezprostředně dotýkají 
práva příslušníků a příslušnic etnických menšin na rovné zacházení 
při poskytování vzdělání [čl. 3 odst. 1 písm. g)]. Uvedenou problematiku 
sleduje Evropská komise ve vztahu k romským dětem, které jsou dosud 
v nadměrné míře vzdělávány v základních školách praktických. 
Proto navrhuji důvodovou zprávu (část A. 4) doplnit o tuto informaci. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno.  
Navrhované změny právní 
úpravy podle názoru MŠMT 
nemají potenciál zhoršit právní 
postavení osob, kupříkladu 
romských žáků, v přístupu ke 
vzdělání, jelikož se realizuje 
celá šíře legislativních i 
nelegislativních opatření 
(možnost revizí, ingerence ČŠI, 
mapování situace přes 
důslednější výkaznictví), která 
mají za cíl odstranit 
neproporcionální reprezentaci 
romské populace ve speciálním 
školství. 
Bude doplněna obecná část 
odůvodnění, kde budou 
podrobněji popsány změny ve 
vyhlášce. 

Kancelář 
veřejného 
ochránce práv 

K čl. I bodu 2 (§ 13 odst. 2) 

Se zrušením věty druhé nesouhlasím. Vede mě k tomu několik důvodů. 
Především je příliš brzy na to hodnotit nadbytečnost a byrokratičnost tohoto 
ustanovení pro poradenskou praxi. Předložení této změny musí být 
podloženo daty České školní inspekce získanými inspekční činností 
ve školských poradenských zařízeních. Měli bychom nepochybně znát podíl 
zákonných zástupců, kteří se do poradenského zařízení nedostaví 

Vysvětleno.  
Míra ingerence žáka a 
zákonného zástupce žáka do 
procesu posouzení speciálních 
vzdělávacích potřeb zůstává 
změnou právní úpravy 
zachována. Jediné, co se mění, 
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k převzetí zprávy a doporučení a ani nereagují na výzvu k odeslání 
informovaného souhlasu poštou. Zároveň bychom měli hledat důvody jejich 
nesoučinnosti a hledat rezervy i v komunikaci na straně školských 
poradenských zařízení. 
Institut informovaného souhlasu ve vztahu k výstupům z poradenské 
činnosti (§ 13 odst. 2 vyhlášky) považuji za stejně důležitý jako souhlas 
udělený škole před zahájením poskytování podpůrných opatření (§ 16 odst. 
5 školského zákona a § 2 odst. 3 vyhlášky). Nejedná se o zcela totožné 
instituty. Připomínám, že poskytování podpory dětem ze zranitelných skupin 
musí být vystavěno na systému právních záruk. Přestože by ve vyhlášce 
i nadále zůstala zachována povinnost školského poradenského zařízení 
informovat zákonného zástupce o obsahu doporučení a právu požádat 
o revizi, nebylo by (bez existence písemného informovaného souhlasu) 
dodržení této povinnosti nijak kontrolovatelné. Takový stav nemohu připustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

je obligatorní způsob seznámení 
se zprávou a doporučením. 
Připomínkové místo na 
připomínce dále netrvá. 

Kancelář 
veřejného 
ochránce práv 

K čl. I bodu 3 a 4 (§ 13 odst. 3) 

Nesouhlasím s prodloužením pořádkové lhůty pro vydání zprávy 
a doporučení, byť se jedná o prodloužení o 30 dnů a pouze na dobu jednoho 
školního roku. Vedou mě k tomu tři následující důvody. 
Je třeba si uvědomit, že čekání na přijetí podpůrného opatření je podle 
stávající úpravy dlouhé. Konkrétně dítě může čekat až 90 dnů od podání 
žádosti na posouzení vzdělávacích potřeb v poradenském zařízení (§ 1 
odst. 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb.), následně má poradenské zařízení až 90 
dnů k vydání zprávy a doporučení. Škola má pak dalších 120 dnů 
pro zahájení poskytování podpůrného opatření (§ 16 odst. 3 vyhlášky). 
Právní předpis tedy umožňuje, aby bylo podpůrné opatření přijato až 
po deseti měsících od podání žádosti v poradenském zařízení. Prodloužení 
lhůty o dalších 30 dnů je tedy nepřípustné. 
Jsem si vědoma větší vytíženosti poradenských zařízení. Nedostatečné 
personální zabezpečení nemůže jít ale k tíži dětem ze zranitelných skupin. 
Jakýkoliv zásah do práva na vzdělání musí být vždy řádně odůvodněn. 
V důvodové zprávě postrádám, byť jsem to předkladateli zdůraznila v rámci 

Vysvětleno.  
Jeden rok je odůvodněno tím, 
že ne toliko zavedení dynamické 
diagnostiky, ale celý komplex 
změn, se kterým se bylo nutné 
vypořádat při zavedení nového 
systému podpory žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, přináší potřebu 
alespoň po přechodnou dobu 
(zcela jistě by se připomínkové 
místo nespokojilo s návrhem na 
dlouhodobou úpravu lhůty) 
prodloužit lhůtu pro provedení 
posouzení vzdělávacích potřeb. 
Praxe zavedení nového 
systéímu podpory žáku se SVP 
ukazuje  potřebu časově 
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neformálních konzultací, přesné statistické údaje o situaci v poradenských 
zařízeních (napříč regiony). Fundovaná analýza opřená o kvalitní data by 
měla mimo jiné ukázat, jak zřizovatelé poradenských zařízení (zejména 
kraje) použili finanční prostředky poskytnuté státem na personální posílení 
poraden. Předkladatel nevyvrátil v rámci neformálních konzultací existující 
podezření, že prostředky rozeslané krajům nakonec byly použity k jiným 
účelům. Nedostatečná kontrola využití čerpaných finančních prostředků 
nesmí poškozovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami či děti 
nadané. 
Třetím důvodem pro můj nesouhlas je tvrzená dočasnost opatření 
(prodloužení se bude dotýkat jednoho školního roku). Poradenské zařízení 
má povinnost stanovit dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření 
nezbytné; tato doba zpravidla nemá přesáhnout 2 roky (§ 15 odst. 3 
vyhlášky). Tato doba je uvedena v kolonce platnost doporučení (příloha č. 5 
vyhlášky). Pokud poradenská zařízení čelí v současnosti zvýšenému počtu 
žádostí, lze očekávat, že tento trend se bude opakovaně vracet s ohledem 
na potřebu vydání nového doporučení. Jinými slovy řečeno, počet žádostí 
o poradenskou službu sice časem poklesne, ale opět stoupne a přibližně 
po dvou letech budou zařízení čelit stejné situaci jako dnes. Dočasné 
prodloužení lhůty není optimálním řešením ani z perspektivy dlouhodobého 
vývoje. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

omezeného prodloužení lhůty 
pro posouzení SVP žáka v ŠPZ. 
Prodloužení lhůty pro poskytnutí 
poradenské služby a vydání 
výstupů z poradenské práce, 
kterými jsou Zprávy z vyšetření a 
Doporučení pro vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami dle § 13 vyhlášky č. 
27/2016 Sb., se nezavádí nové 
pravidlo, ale jednalo by se o 
návrat k pravidlům, která platila 
před novelizací školského 
zákona a souvisejících vyhlášek 
do 1. 9.2016; kdy se připouštělo, 
že poskytnutí poradenské služby 
proběhne nejpozději do 
3 měsíců a školské poradenské 
zařízení mělo 1 měsíc na 
zpracování výstupů z 
poradenské práce. Nová úprava 
předpokládá, že vyšetření klienta 
a posouzení jeho speciálních 
vzdělávacích potřeb proběhne v 
rámci doby, která je určená na 
zpracování objednávky 
a poskytnutí služby.  
Nepočítá s tím, že vyšetření 
může být opakované, prováděné 
více než jedním odborníkem, 
a navíc, že je nutné závěry 
vyšetření a posuzování 
speciálních vzdělávacích potřeb 
vyhodnotit a teprve následně 
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zpracovat dokumenty- zprávu a 
doporučení. Dnes navíc 
vyhláška č. 27/2016 Sb., ve 
svých ustanoveních a zejména 
pak v § 11 a v § 12 předpokládá, 
že školské poradenské zařízení 
před vydáním výstupů z 
poradenské práce komunikuje 
se školou, zvláště o vybraných 
podpůrných opatřeních 
personálního charakteru, o 
pomůckách a skladbě 
podpůrných opatření.   
Méně komfortní je pro klienta 
taková poradenská péče, kdy je 
poskytování služby prakticky 
trvale na hraně termínu 
stanoveném vyhláškou, a na 
základě odezvy poradenských 
zařízení je zřejmé, že nyní již u 
některých ŠPZ pracují mimo 
termíny – to pak vnáší do 
systému rizika sporů mezi klienty 
a poskytovateli poradenské 
péče. 
Nová legislativa tak přinesla 
školským poradenským 
zařízením bezprecedentní 
nárůst pracovních činností, daný 
několika faktory: 

 nárůst potřeby 
komunikace se školami, 
která vyplývá z 
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ustanovení § 11 a § 12 
vyhlášky č.27/2016Sb., 

 nově je jednoznačně 
oddělen dokument pro 
zákonné zástupce žáka 
(klienta)- tedy Zpráva z 
vyšetření, která má 
povinné části a 
Doporučení pro 
vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, Doporučení je 
určeno výhradně škole 
(rodič jej získává od ŠPZ 
před odesláním do školy), 
obsahuje všechna klíčová 
sdělení o charakteru 
obtíží žáka, o jeho 
speciálních vzdělávacích 
potřebách a o všech 
relevantních podpůrných 
opatřeních, která 
vycházejí z novely §16 
školského zákona. V 
době před novelou byly 
tyto dokumenty různé od 
různých poskytovatelů, 
ačkoliv se požadovalo, 
aby byly vytvářeny 
dokumenty dva, a to 
zpráva pro klienta a jeho 
zákonné zástupce a 
doporučení pro školu. Ve 
většině případů tomu tak 
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nebylo, dokument měl 
rozsah max. 2 stran textu 
a zahrnoval jak informace 
pro zákonné zástupce 
(klienta), tak pro školu, 

 nyní - dokumenty jsou 
textově náročnější (4 a 
více stran), navíc v 
elektronickém formuláři a 
vyžadují některé 
kompetence pro práci s 
ICT technikou, což pro 
některé kolegy je velmi 
náročné, 

  nově je možné vytvářet 
Doporučení pro 
vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami i pro školská 
zařízení, což je další 
nárůst agendy oproti době 
před novelou. Tato 
okolnost přináší i potřebu 
další komunikace se 
školskými zařízeními,  

 požadavek pravidelné 
diagnostiky, 
vyhodnocování po 1 roce 
a rediagnostiky vždy po 1 
roce u žáků s lehkým 
mentálním postižením 
vede k dlouhodobému 
přetěžování sítě 
školských poradenských 
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zařízení. V důsledku toho 
je podle zpětné vazby z 
terénu řada pracovišť 
dlouhodobě na maximu 
své poradenské kapacity, 

 dále do těchto procesů 
vstupuje kontrola IVP, 
pravidelná intervenční 
práce s jednotlivcem, 
rodinou a školou. Na tyto 
činnosti dnes díky 
navýšení počtu různých 
kontrolních vyšetření 
nezbývá dostatek času a 
může to paradoxně vést 
ke zhoršení kvality 
poradenské péče o klienty 
se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
 

Z uváděných porovnání tak 
jednoznačně vyplývá, že nelze 
hodnotit 1klienta v roce 
2015/2016 s 1 klientem v roce 
2017. Protože objem práce je 
dvojnásobný.  
 
Připomínkové místo na 
připomínce dále netrvá. 
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Kancelář 
veřejného 
ochránce práv 

K čl. I bodu 7, 8 a 9 (§ 17 a § 18) 

Nesouhlasím s „precizací“. Právní úprava je v tomto ohledu srozumitelná. 
Vyhláška má svou strukturu (vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami se věnuje část druhá vyhlášky, žákům nadaným pak část čtvrtá). 
Je tudíž logické, že ustanovení obsažená v části druhé se mohou vztahovat 
jen a pouze na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nikoliv na děti 
nadané. Doporučuji větší edukaci mezi školskou odbornou veřejností. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno.  

Právní úprava spolu 
s předkládaným odůvodněním 
má za cíl jednoznačně stanovit, 
že se předmětná právní úprava 
netýká žáků nadaných, což není 
za současného právního stavu 
bezrozporně přijímáno všemi 
aktéry. Důkazem toho jsou 
rovněž připomínky, které MŠMT 
obdrželo, kdy v připomínkách 
zaznívá i opačný závěr; 
ustanovení § 17 odst. 2 a § 18 
odst. 1 má podle tohoto názoru 
dopadat i na žáky nadané. 
Připomínkové místo na 
připomínce dále netrvá. 
   

Kancelář 
veřejného 
ochránce práv 

K čl. I bodu 10 a 11 (§ 19) 

Jedná se o dvě nejproblematičtější změny celého návrhu, s nimiž zásadně 
nesouhlasím. Předkladatel se snaží svůj skutečný záměr zakrýt (velmi 
nesrozumitelnou) formálně právní argumentací o překročení zákonného 
zmocnění. Domnívám se, že zákonné zmocnění bylo v uvedeném případě 
dodrženo a ustanovení § 19 vyhlášky neodporuje § 16 a § 19 školského 
zákona. Interpretace předložená předkladatelem je účelová a nerespektuje 
závazky ČR plynoucí z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. 
Je to především zřizovatel, který musí respektovat § 16 odst. 9 školského 
zákona při výkonu svých kompetencí (určení, pro děti s kterým 
znevýhodněním bude jeho škola určena). Ředitel speciální školy pak 
respektuje rozhodnutí zřizovatele a nemůže ke vzdělávání přijmout jiné dítě, 
než pro které je škola určena. Školský zákon nedává zřizovateli možnost 
zřizovat jednu speciální školu pro více druhů znevýhodnění najednou. Daná 

Akceptováno.  

 
Změna nebude činěna.  
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právní úprava je kogentní a nelze se od ní odchýlit. Vyhláška neříká v § 19 
odst. 3 nic jiného, než co lze dovodit z hlediska jazykového a teleologického 
ze školského zákona. Tímto ustanovením je vázán jak zřizovatel, tak i ředitel 
školy. Vedle jazykového výkladu je třeba zapojit i výklad historický, neboť 
nová právní úprava měla navázat na tradici speciálních škol pro jeden druh 
zdravotního znevýhodnění. Opačná interpretace (legislativní podpora vzniku 
jakýchsi „univerzálních“ speciálních škol) není možná s ohledem na znění 
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Výbor OSN pro práva 
osob se zdravotním postižením v bodu 39 obecného komentáře konstatuje, 
že s články 24 a 4 odst. 2 Úmluvy není kompatibilní situace, kdy stát, který 
ratifikoval Úmluvu, udržuje dva paralelní vzdělávací systémy, jmenovitě 
běžné a speciální školy.1 Česká republika udržuje systém speciálního 
školství, ale zároveň se od 1. září 2016 vydala cestou společného 
vzdělávání. Oddělené vzdělávání je pak upraveno přísnými podmínkami, 
neboť jde o výjimku z pravidla (vzdělávaní v běžné škole), která se musí 
vykládat restriktivně. 
Nenápadným odstraněním zákazu (vyškrtnutím slova „škola“ z § 19 odst. 5 
vyhlášky), aby se ve škole zřízené pro žáky s mentálním postižením 
nevzdělávali žáci bez mentálního postižení (např. romské dětí, jimž byla 
diagnostikována porucha učení či chování), otevírá opět cestu k další 
diskriminaci. Tento návrh je zcela nepřípustný a ostudný. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Kancelář 
veřejného 
ochránce práv 

K čl. I bodu 12 a 13 (§ 20 odst. 2 a § 23) 

Nesouhlasím s navrženými změnami a navrhuji ponechat úpravu beze 
změny. Počet romských dětí, jimž bylo diagnostikováno lehké mentální 
postižení a následně byly převedeny do (již zrušeného) redukovaného 
vzdělávacího programu, tvoří odhadem jednu třetinu z celkového počtu dětí 
s touto diagnózou. Toto číslo je poměrně konstantní od roku 2011 

Vypořádání je uvedeno pod 
textem připomínky 

                                            

1  Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General Comment No. 4 - Article 24: Right to inclusive education, 26. 8. 2016, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx 
(citováno 19. 7. 2017) 
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a znamená nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu 
etnického původu. Letos si navíc připomínáme deset let od vynesení 
rozsudku Evropského soudu pro lidská práva D. H. a ostatní proti České 
republice. Rozsudek stále není z pohledu Výboru ministrů Rady Evropy 
vykonán. 
Povinnost vyhodnocení přijatých opatření u žáků s mentálním postižením 
po roce od vydání doporučení (dle § 19 vyhlášky) je proto de minimis 
podmínkou, z níž za stávajících okolností nelze slevit. Jiná by byla situace, 
kdyby se ukázalo, že počet romských dětí vzdělávaných dle § 19 vyhlášky 
výrazně klesá. 
Vyzývám rovněž předkladatele, aby přehodnotil interpretaci § 23 vyhlášky 
(přezkoumání podmínek). Vyhláška, jelikož je to předpis obecný, neříká, 
jakým způsobem má poradenské zařízení provést vyhodnocení realizace 
doporučení dle § 19 vyhlášky. Je tedy na odbornících v poradenských 
zařízeních, aby rozhodli, jak posoudí účinnost vzdělávání dítěte mimo hlavní 
vzdělávací proud. Provedení komplexního psychologického a speciálně 
pedagogického vyšetření není výslovnou povinností poradny – poradenské 
zařízení může pro účely § 23 používat různé nástroje, které má. Proto ani 
zmínka o dynamické diagnostice v obecně závazném předpise není vhodná 
a natolik potřebná, jak tvrdí předkladatel. Kontrolu nad tím, že poradenské 
zařízení bude postupovat vždy v souladu s nejlepším zájmem dítěte (§ 1 
odst. 2 vyhlášky) bez ohledu na jeho etnický původ či zdravotní stav, 
vykonává Česká školní inspekce, která je oprávněna posuzovat poskytování 
poradenské služby. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Vypořádání: 

Od roku 2011 je v právních předpisech zakotvena povinnost každoročního 
přešetřování žáků s LMP. Přešetření bylo i podmínkou opětovného 
doporučení zařazení žáka do školy dle § 16 odst. 9, pro žáky s mentálním 
postižením. Toto vyšetření má zpravidla charakter komplexního 
psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. Toto opatření bylo 
před novelou školského zákona, vzniklo jako jedna z reakcí na rozsudek D. 
H. a spol., v roce 2007.   
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Odborníci, kteří pracují s touto skupinou žáků, upozorňují na skutečnost, že 
toto opatření je ve stávající právní úpravě školského zákona, nadbytečné a 
zatěžující celý systém školských poradenských služeb.  
V ust. § 23 tak navrhuje, aby se každoročně namísto komplexní 
psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky provádělo vyhodnocení 
stavu žáka. Diagnostika se dnes zvláště ve věcech posuzování školních 
dovedností posouvá stále více od diagnostických nástrojů k diagnostice, 
která je označovaná jako dynamická diagnostika. Ta využívá vyhodnocení 
stavu žáka jako souboru informací o jeho školních dovednostech a jejich 
vývoji ze strany školy, rodiny a dalších participantů podílejících se na 
vzdělávání žáka podílejí. Vyhláška tak prakticky ponechává roční 
zhodnocení stavu žáka, pro který nevyužívá klasické diagnostické nástroje. 
Pokud se v průběhu času stav žáka změnil buď ke zlepšení, nebo naopak 
zhoršení, je možné vždy v těchto situacích doplnit vyšetření klasickými 
postupy. 
K výše uvedených argumentům je možné doložit doplňující statistické údaje: 

 zátěž poradenského systému, naprosto neodpovídající výsledkům. V 
tabulce 1 jsou uvedena data za školní roky 2012/13-2015/16 o počtu 
klientů pozvaných ke kontrolnímu vyšetření (zdrojem dat je 
každoroční šetření realizované ČŠI ve spolupráci s NÚV v ŠPZ). 
Celkem bylo za tyto čtyři roky pozváno ke kontrolnímu vyšetření 
40142 klientů. Tabulka 2. uvádí, že se 36542 klientů k přešetření 
skutečně dostavilo. Odhadovaná náročnost komplexního vyšetření 
činí orientačně 0,5 až 1,0 pracovního dne, odhlédnuto od potřeby 
spolupráce dalších osob ve škole, rodičů apod. Tuto zátěž je nutné 
porovnat s počtem dětí, které byly na základě rediagnostiky 
přeřazeny zpět do hlavního vzdělávacího programu. Jejich počet je 
274. Vzhledem k tomu, že v naprosté většině případů rediagnostiky 
se poradenský závěr nemění, je zcela legitimní otázka, zda je zátěž 
vytvářená právními předpisy adekvátní dosaženému výsledku. Lze s 
jistotou předpokládat, že klienty, jejichž potenciál je vyšší, než 
odpovídá úpravám vzdělávání pro klienty s mentálním postižením, lze 
identifikovat před kontrolním vyšetřením jiným způsobem (ve 
spolupráci se školou, a v rámci vyhodnocení vzdělávacích výsledků 
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a podpůrných opatření). Současně lze část zátěže efektivně 
eliminovat vhodnou spoluprací se školou při výběru těch klientů, kteří 
by byli kontrolně vyšetření, 
Tabulka č. 1 Vztah mezi počtem pracovníků, velikostí pracoviště a 
skutečných klientů. 

  
  

 Tabulka 2. Počet klientů, kteří se skutečně dostavili ke kontrolnímu 

vyšetření 

  
 určitá část klientů se dle výsledků provedených šetření ke 

kontrolnímu vyšetření nedostaví, viz tabulka č. 2 Současná právní 
úprava umožňuje zákonnému zástupci nezletilého žáka doporučení 
ke kontrolnímu vyšetření, nevyužít. Řešení, které by umožnilo 
intenzivnější práci přímo se školou, by poskytovalo možnost se 
případnému přehodnocení vzdělávacích potřeb vyhnout, a to i v 

Klienti došlí ke kontrolnímu vyšetření

počet podíl počet podíl počet podíl počet podíl

1521 87,1 6384 90,1 – – 7905 89,5

Kolik klientů v ZV se ve školním roce 2013/14 

skutečně dostavilo ke kontrolnímu vyšetření:
1 999 90,2 7 217 89,4 – – 9 216 89,6

Kolik klientů v ZV s diagnózou LMP se ve školním 

roce 2014/15 skutečně dostavilo ke kontrolnímu 

vyšetření:

1923 93,4 6084 92,8 990 89,6 8997 92,6

Kolik klientů v ZV se ve školním roce 2015/16 

skutečně dostavilo ke kontrolnímu vyšetření:
1860 93,0 6954 91,1 1610 96,5 10424 92,2

Kolik klientů v ZV se ve školním roce 2012/13 

skutečně dostavilo ke kontrolnímu vyšetření:

PPP SPC PPP a SPC ŠPZ celkem

Klienti došlí ke kontrolnímu vyšetření

počet podíl počet podíl počet podíl počet podíl

1521 87,1 6384 90,1 – – 7905 89,5

Kolik klientů v ZV se ve školním roce 2013/14 

skutečně dostavilo ke kontrolnímu vyšetření:
1 999 90,2 7 217 89,4 – – 9 216 89,6

Kolik klientů v ZV s diagnózou LMP se ve školním 

roce 2014/15 skutečně dostavilo ke kontrolnímu 

vyšetření:

1923 93,4 6084 92,8 990 89,6 8997 92,6

Kolik klientů v ZV se ve školním roce 2015/16 

skutečně dostavilo ke kontrolnímu vyšetření:
1860 93,0 6954 91,1 1610 96,5 10424 92,2

Kolik klientů v ZV se ve školním roce 2012/13 

skutečně dostavilo ke kontrolnímu vyšetření:

PPP SPC PPP a SPC ŠPZ celkem
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případě zákonných zástupců jednajících ve zlém úmyslu. Školská 
poradenská zařízení by měla svou činnost dělit mezi diagnostickou a 
intervenční. V tuto chvíli jim druhý, srovnatelně významný aspekt 
činnosti, nastavení pravidel často znemožňuje realizovat. 
Diagnostické a klasifikační zaměření při práci s mentálně postiženými 
je v přímém rozporu s  oporučeními zásadních autoritativních zdrojů, 
např. manuálu Intellectual Disability: Definition, Classification, and 
Systems of Supports (11th Edition) (Robert L. Schalock, Sharon A. 
Borthwick-Duffy, Valerie J. Bradley,  Wil H.E. Buntinx, David L. 
Coulter,  Ellis M. (Pat) Craig, ; Sharon C. Gomez,  Yves Lachapelle, 
Ruth Luckasson, Alya Reeve,  Karrie A. Shogren,  Martha E. Snell, 
Scott Spreat, Marc J. Tassé, James R. Thompson,  Miguel A. 
Verdugo-Alonso,  Michael L. Wehmeyer, and Mark H. Yeager), 
vydaného Americkou asociací pro intelektové a vývojové poruchy. 
Ten vystihuje aktuální trend, kdy se odhlíží od klasifikace (hloubky) 
mentálního postižení a pozornost je zaměřena na správné nastavení 
systémů podpory, nezbytných pro osvojení zásadních životních 
kompetencí ve vzdělávání i dalších typech služeb. Zdůrazněny jsou 
individuální potřeby každého klienta, které nelze postihnout 
zařazením do jakékoliv diagnostické kategorie. 

Z výše uvedených důvodů by měla formální rediagnostika u klientů s LMP 
probíhat s odlišně nastavenými četnostmi (zohledňujícími výše uvedené 
poznatky). V mezidobí mezi jednotlivými kontrolními vyšetřeními by měl být 
kladen důraz na vyhodnocení účinnosti podpůrných opatření a jejich 
správného nastavení. Zároveň by měla být posílena zodpovědnost škol a 
tříd zřízených dle § 16 odst. 9, aby bylo včas iniciována rediagnostika, 
jestliže je zjevné, že potenciál klienta neodpovídá předpokladům škol a tříd 
zřízených pro klienty s mentálním postižením dle § 16 odst. 9. 
V souvislosti s výše uvedenou úpravou se ale v § 23 odst. 1 navrhuje 
zvýšení frekvence vyhodnocování, zda vzdělávání mimo hlavního 
vzdělávacího proudu odpovídá vzdělávacím potřebám dítěte, žáka nebo 
studenta.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPWH83J1)



Stránka 44 (celkem 55) 

MPSV K čl. 1 

K bodu 1 (§ 10 odst. 1) 

Neztotožňujeme se s tím, že by měl být plán pedagogické podpory 

považován jen za jedno z řady možných podpůrných opatření prvního 

stupně, ke kterému škola přistoupí až v případě, že nepostačuje samotné 

zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání.  

Současné znění § 10 odst. 1 je logické - zpracování plánu pedagogické 

podpory je prvním krokem vedoucím k využití dalších návazných 

podpůrných opatření prvního stupně. Plán by měl vést k nastavení takové 

podpory, která odpovídá obtížím a speciálním vzdělávacím potřebám žáka. 

Je to důležitý nástroj pro pedagogy pro strukturovanou práci s žákem, 

případně s jeho zákonnými zástupci, pro řízení realizace podpůrných 

opatření prvního stupně a následné vyhodnocení toho, zda bylo cílů podpory 

dosaženo.  

Plán je rovněž příležitostí pro zlepšení komunikace a navázání užší 

spolupráce v oblasti podpory mezi žákem, jeho zákonným zástupcem, 

vyučujícími žáka a dalšími pedagogickými pracovníky podílejícími se na 

realizaci plánu pedagogické podpory. 

Požadujeme ponechat ustanovení § 10 odst. 1 v aktuálně platném 

znění.    

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak.  

Záměrem MŠMT je zjednodušit 
administrativní náročnost 
procesu poskytování 
podpůrných opatření prvního 
stupně. 
Již při tvorbě zákona č. 82/2015 
Sb. (blíže k tomu viz důvodová 
zpráva k tomuto zákonu) se 
předpokládala v prvním stupni 
úprava podpůrných opatření, 
která nevyžadují ani zvláštní 
institucionální podporu, ani 

navýšení finančních prostředků 
na činnost školy. Dokonce ani 
jejich použití není podmíněno 
doporučením školského 
poradenského zařízení. 
Podpůrná opatření na prvním 
stupni se měla podle důvodové 
zprávy tedy od základní 
podpory, která vůbec nebude v 
souboru opatření zahrnuta, lišit 
tím, že mohou být obsahem 
formalizované spolupráce žáka 

(zákonného zástupce), 
školského poradenského 
zařízení a školy, pokud nestačí 
pouhé projednání věci na úrovni 
škola – žák (zákonný zástupce).  
Rovněž je v důvodové zprávě 
výslovně uvedeno, že 
poskytování opatření v prvním 
stupni nemá být tolik 
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formalizované jako podpůrná 
opatření vyšších stupňů, neboť 
má mít více operativní povahu. 

Obligatorní zpracovávání plánu 
pedagogické podpory může 
bránit právě vyšší operativnosti, 
která u podpůrných opatření 
tohoto stupně byla 
předpokládána již při přípravě 
zákonného podkladu. I 
v samotné důvodové zprávě se 
formalizovaná spolupráce 
představovala coby možná 
forma podpůrných opatření 
prvního stupně, nikoliv jako 
jejich vyžadovaná forma.  
Právo být informován žákovi, 
potažmo jeho zákonnému 
zástupci, vyplývá i nadále přímo 
z ustanovení školského zákona 
[konkrétně § 21 odst. 1 písm. f)]; 
tomuto právu odpovídá zcela 
zřejmě i povinnost 
školy/školského zařízení toto 
právo na informace naplnit.  
Navíc dojde k formální úpravě, 
aby bylo zřejmé, že cílem je 
pouze provést technickou 
změnu.   

MPSV  

K bodům 3 a 4 (§ 13 odst. 3) 

Vysvětleno.  
Prodloužení lhůty právě na 
jeden rok je odůvodněno tím, že 
ne toliko zavedení dynamické 
diagnostiky, ale celý komplex 
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Nelze souhlasit s prodloužením lhůty pro poskytnutí poradenské služby a 

vydání výstupů z poradenské práce, kterými jsou Zpráva z vyšetření (dále 

jen „Zpráva“) a Doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (dále jen „Doporučení“) o jeden měsíc (tj. z 3 měsíců na 4 

měsíce), a to ani na přechodné období. 

Zpráva i Doporučení jsou klíčové dokumenty pro zajištění podpory žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu vzdělávání. Od nich také 

odvisí zpracování individuálního vzdělávacího plánu, který obsahuje údaje o 

skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci 

s tímto plánem. Individuální plán je zpracován nejpozději do 1 měsíce ode 

dne, kdy škola obdržela doporučení – dojde tedy rovněž i k oddálení 

zpracování tohoto plánu. Tímto se prodlužuje doba zajištění adekvátní 

podpory žákovi a studentovi, přitom je každý měsíc podpory v rámci pololetí 

i ve školním roce důležitý pro školní úspěšnost žáka. U žáků ve vyšších 

ročnících, které čeká přestup na střední školu, může celkově dojít ke snížení 

vzdělanostních šancí.   

Je pochopitelné, že jsou nyní školská poradenská zařízení přetížená 

nárůstem agendy, úlevu však nelze hledat v tom, že dojde k prodloužení 

termínu v poskytnutí poradenské služby, což bude mít negativní dopad na 

situaci žáka. Přetížení poradenských pracovišť nelze řešit na úkor žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Řešení lze spatřovat např. v tom, že 

dojde k nárůstu odborníků, kteří budou poradenskou péči poskytovat.   

změn, se kterým se bylo nutné 
vypořádat při zavedení nového 
systému podpory žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, přináší potřebu 
alespoň po přechodnou dobu 
(zcela jistě by se připomínkové 
místo nespokojilo s návrhem na 
dlouhodobou úpravu lhůty) 
prodloužit lhůtu pro provedení 
posouzení vzdělávacích potřeb. 
Připomínkové místo na 
připomínce dále netrvá. 
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Požadujeme ponechat ustanovení § 13 odst. 3 v aktuálně platném 

znění.   

Tato připomínka je zásadní. 

 

MPSV K bodu 10 (§ 19 odst.3) 

Podle návrhu se v § 19 odst. 3 slova „Školy, třídy“ nahrazují slovem „Třídy“. 

Doporučujeme tuto změnu bez náhrady vypustit. 

Z návrhu vyplývá, že nebude nutné zřizovat školu pro určitý druh 

znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. školského zákona, tzn., že bude 

možné v rámci školy zřízené podle § 16 odst. 9 (dále speciální školy) 

pro konkrétní druh postižení zřizovat jednotlivé třídy. Praxe specializace 

škol na konkrétní druh postižení je zavedena od doby nabytí účinnosti 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v roce 2004. Již od počátku 

zavedení systému škol pro žáky se zdravotním postižením v 19. století byly 

tyto školy zřizovány podle druhu postižení, což mělo význam pro zajištění 

vysoce specializované speciálněpedagogické péče. Tento systém je 

v souladu s profilací speciální pedagogů v rámci pregraduální přípravy na 

vysokých školách. Speciální pedagogové jsou připravováni pro práci 

s určitou skupinou žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním, díky 

šíři a odlišnosti potřeb jednotlivých cílových skupin není možné připravit 

univerzální odborníky s hlubokou znalostí jednotlivých diagnostických a 

intervenčních postupů. Je-li nějaká výhoda speciálních škol, tak je to úzká 

Akceptováno.  
 
Změna nebude prováděna 
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specializace na podporu vzdělávání žáků s konkrétním druhem zdravotního 

postižení (učitelé se zaměřením na vzdělávání těchto žáků, uzpůsobené 

prostory a pomůcky atd.). Zaváděná změna je zásadní změnou v oblasti 

speciálněpedagogické péče a nelze ji označovat jako změnu 

technickou. 

  Pokud bude ve snaze o zachování současných kapacit některých 

speciálních škol plošně umožněno zřizovat speciální školy s třídami pro 

různá postižení, bude výrazně ohrožena kvalita výuky a poskytované 

speciálněpedagogické péče. Jedinou výhodou bude snížený počet žáků 

ve třídě, to je ovšem opatření z pohledu zajištění kvality vzdělávání dětí 

s konkrétním druhem zdravotního postižení zcela nedostatečné. 

Výhoda nízkého počtu žáků ve třídě je navíc již nyní značně omezena 

skutečností, že ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona jsou vzděláváni 

žáci různých ročníků a v případě základního vzdělávání i obou stupňů.  

Je zřejmé, že speciální školy mají v některých regionech problém 

naplňovat své kapacity. Záměr udržet tyto školy tím, že se jim umožní 

přijímat jiné žáky, než pro které byly primárně zřízeny, a na které se 

odborně specializují, je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.  

Tato zásadní systémová změna nebyla konzultována s Národní 

radou osob se zdravotním postižením, přestože má výrazný dopad do 

kvality vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením. 
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Z odůvodnění návrhu nijak nevyplývá, jak bude řešena odborná 

kvalifikace pedagogů – pokud ve škole např. pro žáky se zrakovým 

postižením bude zřízena třída pro žáky s poruchou autistického spektra 

(PAS), bude mít škola povinnost zajistit odborníky s touto specializací nebo 

bude moci využít stávající pedagogy školy bez hlubší znalosti problematiky 

PAS? V odůvodnění vyhlášky není způsob zajištění kvality vzdělávání 

v těchto třídách popsán. 

V žádném případě se nejedná o technickou změnu, diferenciace 

speciálních škol byla ve školském zákoně již v roce 2004, vyhláškou č. 

73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, byly v roce 2005 

specifikovány typy speciálních škol diferencované podle druhu zdravotního 

postižení, není tedy pravdou, že by zaměření speciálních škol zavedla 

novela školského zákona v roce 2015. 

To vyplývá i z důvodové zprávy k zákonu 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: "V zákoně se dále upouští od definice zdravotního postižení. 

Okruh žáků, jimž charakter zdravotního hendikepu aktivuje nárok na určité 

podpůrné opatření nebo způsob jeho poskytování (nový § 16 odst. 7, § 27 

odst. 4 a 6, § 46 odst. 3, § 81 odst. 11 písm. d)), nebo se sice poskytování 

podpůrných opatření přímo netýká, ale je spojen s jinými zákonem 
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stanovenými důsledky (§ 34 odst. 6, § 55 odst. 2, § 67 odst. 2, § 123 odst. 

2, § 181 odst. 1), má být nadále vymezen právě podle druhu tohoto 

hendikepu. Z věcného hlediska se v zásadě přebírá dosavadní kategorie 

žáků se zdravotním postižením s tím, že dochází k dílčímu posunu u žáků s 

vadami řeči, vývojovými poruchami učení a vývojovými poruchami chování, 

kde jsou nově zahrnuty pouze hendikepy klasifikované jako závažné". 

Takto zásadní změnu není možné provést ve zkráceném 

připomínkovém řízení bez předchozí odborné multioborové debaty, do 

které by měly být zapojeny organizace hájící zájmy osob se zdravotním 

postižením a také rodiče dětí, žáků a studentů se zdravotním 

postižením. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

MPSV K bodu 11 (§ 19 odst. 5) 

Podle návrhu se v § 19 odst. 5 slovo „škole,“ zrušuje. Doporučujeme tuto 

změnu bez náhrady vypustit. 

Jedná se o ohrožující změnu ve vztahu k plnění opatření rozsudku 

Evropského soudu pro lidská práva (dále ESLP) ve věci D. H. a ostatní proti 

České republice, neboť navrhovaná úprava bude mít dopad především na 

romské žáky, kteří jsou častěji diagnostikováni jako žáci s vývojovými 

poruchami chování. Bývalé základní školy praktické původně zřizované 

pro žáky s mentálním postižením budou moci zřizovat třídy pro žáky 

s vývojovými poruchami chování a hrozí reálné riziko, že romští žáci budou 

Akceptováno. 
 
Změna nebude prováděna. 
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opět ve zvýšené míře umisťováni mimo hlavní vzdělávací proud do škol 

vzdělávajících žáky s mentálním postižením (do tříd pro žáky s vývojovými 

poruchami chování). Vrátí se tak praxe bývalých zvláštních škol, které 

vzdělávaly vedle žáků s lehkým mentálním postižením žáky s poruchami 

chování i žáky s jinými zdravotními a nezdravotními překážkami v učení. 

Veškerá přijatá opatření k plnění rozsudky by byla tímto krokem 

devalvována. Z výše uvedených důvodů považujeme návrh za 

nepřijatelný, neboť ohrožuje závazky České republiky ve vztahu 

k plnění rozsudku ESLP. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

MPSV K bodům 10 a 11 ještě zdůrazňujeme, že MPSV celkově podporuje 

společné vzdělávání žáků, kteří by se v ideálním případě měli vzdělávat 

společně ve svých spádových školách v běžných třídách odpovídajících 

jejich věku za předpokladu, že zde bude žákům se speciálními potřebami 

poskytována adekvátní podpora. Je zřejmé, že za současných podmínek ve 

školství není reálné, aby u každého žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami bylo dosaženo tohoto ideálního stavu. Za současného stavu 

vyžaduje část dětí vzdělávání ve třídě, oddělení či studijní skupině zřízené 

pro žáky se znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona. Je 

nutné však zvážit i to riziko navrhované změny, že se zřizovatelům škol, kteří 

dříve zřizovali školy pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona podle 

druhu znevýhodnění, otevře prostor zřizovat třídy, oddělení a studijní 

Viz výše 
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skupiny i pro žáky s jiným typem handicapu. Už současná praxe je vysoce 

segregační. Je na zvážení, zda v konečném důsledku nepřinese 

navrhovaná změna další prohloubení segregace dětí se zdravotním 

postižením, pokud se zřizovatel speciální školy rozhodne „ve velkém“ 

nabízet vzdělávání dětem s různými druhy znevýhodnění, která jsou 

uvedená v ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona. Navržené opatření 

nepodporuje kontakt uvedených kategorií žáků a studentů s kolektivem 

ostatních dětí.  

 

MPSV K bodu 14 - Příloha č. 1  

K části A - Podpůrná opatření 2. stupně 

1. Požadujeme vrátit Podpůrné opatření spočívající v prodloužení délky 

vzdělávání v dosavadním znění. Toto podpůrné opatření je vhodné u žáků 

s adaptačními obtížemi v prvním ročníku a také u žáků s nedostatečnou 

znalostí vyučovacího jazyka. 

Všechny připomínky uvedené výše k části A jsou zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Toto podpůrné opatření zůstává 
zachováno, jenom je přesunuto 
formálně mezi podpůrná 
opatření třetího stupně, kam 
náleží svou závažností 
z hlediska modifikace 
standardní vzdělávací dráhy.  
Připomínkové místo nadále na 
připomínce netrvá. 

MPSV K bodu 14 - Příloha č. 1  

K části A - Podpůrná opatření 2. stupně 

2. K zrušení podpůrného opatření spočívajícího v Metodické podpoře 

školského poradenského zařízení - přes vysokou časovou zátěž 

považujeme za vhodné ponechat metodickou podporu ze strany ŠPZ ve 

stupni 4 a 5. 

Vysvětleno.  
Předmětné podpůrné opatření 
bylo svou konstrukcí pochybné 
už jenom v tom směru, že 
předpokládalo normovanou 
finanční náročnost, přičemž 
nebylo zřejmé, zda prostředky 
jdou za školou (jakožto 
„objednavatelem“ daného 
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Všechny připomínky uvedené výše k části A jsou zásadní. 

 

podpůrného opatření), nebo se 
má hradit ŠPZ jakožto jeho 
realizátorovi. Jelikož by 
metodická pomoc ŠPZ měla být 
realizována v rámci 
standardních činností školských 
poradenských zařízení, není na 
místě, aby tato činnost byla i 
nadále upravena jako podpůrné 
opatření doporučované pro 
potřeby konkrétního žáka a 
tímto způsobem i financována. 
Je to spíše škola/školské 
zařízení, kterým je v této věci 
asistováno. 
Připomínkové místo na 
připomínce nadále netrvá. 

MPSV K bodu 14 - Příloha č. 1  

K části B 

Na základě dosavadní zkušenosti z praxe doporučujeme provedení 

následujících úprav v seznamu podpůrných opatření spočívajících 

v pomůckách: 

Druhý stupeň 

G. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických 

poruch učení  

G.II.2 a G.II.3 

Vysvětleno.  
Jedná se pouze o technickou 
změnu, jejímž cílem není 
podstatně zasahovat do 
nastavení finančních parametrů. 
MŠMT si je vědomo, že bude 
nutné též v blízké budoucnosti 
vyhodnotit financování 
podpůrných opatření a přistoupit 
i k novele finanční náročnosti 
podpůrných opatření. 
Připomínkové místo na 
připomínce nadále netrvá. 
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Doporučujeme navýšit částku za výukový software - za stávající objem 

finančních prostředků nejde převažující většina kvalitního software pořídit. 

Doporučená částka - 2500 Kč. 

Klíčové materiály pro reedukace specifických poruch učení jsou v seznamu 

pomůcek opomenuty, seznam zahrnuje pouze pomůcky do výuky. 

Proto do této části doporučujeme doplnit pomůcky (pracovní listy apod.) 

pro rozvoj dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojování čtení, 

psaní a počítání (zrakové vnímání, sluchové vnímání, prostorová 

orientace apod.), které se využívají v reedukacích. Doporučená částka - 

1000 Kč. 

Obdobně doporučujeme upravit i část G III 2, kde navrhujeme též doplnit 

Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojování 

čtení, psaní, počítání  - navrhovaná částka 3000 Kč. 

Všechny připomínky uvedené výše k části B jsou zásadní. 

MPSV K bodu 14 - Příloha č. 1  

K části B 

Čtvrtý stupeň 

A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené 

komunikační schopnosti 

A.IV.1 

Mezi kompenzační pomůcky doporučujeme zařadit Laminátor a laminovací 

fólie pro tvorbu individualizovaných komunikačních knih pro žáky s těžkou 

Akceptováno. 
Bude zařazeno do druhého 
stupně. 
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poruchou dorozumívání znemožňující funkční použití mluvené řeči. Tato 

forma podpory v praxi citelně chybí, individualizované komunikační knihy 

jsou přitom nezbytnou a ve velké míře využívanou pomůckou u žáků, kteří 

se nemůžou dorozumívat mluvenou řečí. 

Všechny připomínky uvedené výše k části B jsou zásadní. 

 

MPSV K bodu 16 -  Příloha č. 5 

Integrace formuláře informovaného souhlasu s poskytováním podpůrných 

opatření v navrhovaném znění do formuláře Doporučení pro vzdělávání 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole není vhodná. Návrh 

textu navíc nesplňuje nároky informovaného souhlasu obsahující poučení 

stanovené v ust. § 16 odst. 2 písm. a) až d) 

předmětné vyhlášky. 

Je žádoucí také doplnit informaci o tom, kdo a kdy poučení provedl, vyjádření 

zákonného zástupce o tom, že informacím porozuměl a měl možnost klást 

doplňující otázky. Doporučujme proto pro školy zpracovat samostatný 

formulář informovaného souhlasu se všemi potřebnými náležitostmi. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak.  
Informovaný souhlas zůstane 
v elektronickém Doporučení. 
Bude upraven podle připomínek 
připomínkového místa. 
 

V Praze 19. srpna 2017 
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