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VI. Vyhodnocení připomínkového řízení 

Č.  Článek Relevan
ce Připomínka a vypořádání Stav vypořádání 

Souhlas se 
zpracováním 
připomínek 

3.  Českomoravsk
á konfederace 

odborových 
svazů 

§ 3, odst. 1 Zásadní Požadujeme zpřesnit. 
Odůvodnění: Text nevyjadřuje dostatečně přesně 
záměr uvedený v důvodové zprávě (tam je uvedeno, 
že je potřeba přesně vymezit, kdy je nutné IVP 
využívat, co má být jeho základním specifikem 
a těmito změnami systém IVP zjednodušit 
a minimalizovat). Změnou vyhlášky mělo dojít k jasné 
specifikaci, kdy IVP doporučovat. 
IVP pro žáka se SVP by mělo ŠPZ doporučit. 
Připomínka z praxe to odůvodňuje takto: 
Pro školy bude komplikovaná komunikace se ŠPZ 
v situaci, kdy se škola rozhodne IVP vypracovat 
na základě podstatných informací pro vzdělávání 
žáka uvedených v doporučení. Je potřeba přesně 
vymezit, kdy je nutné IVP využívat. IVP má obsahovat 
jméno pedagogického pracovníka školského 
poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje 
při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 
IVP se zpracovává ve spolupráci se ŠPZ. ŠPZ 
ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou 
ročně vyhodnocuje naplňování IVP. Proto se 
domníváme, že by se v doporučení ŠPZ mělo 
ke vzdělávání dle IVP jednoznačně vyjádřit. 

Akceptováno.  

 

Akceptováno.   

61.  Olomoucký 
kraj 

§ 3 odst. 1 Zásadní V návrhu chybí procesní úprava postupu, jakým má 
být individuální vzdělávací plán zpracován. Formulace 
věty „Individuální vzdělávací plán školské poradenské 
zařízení nemusí doporučit, pokud jsou všechny 

Akceptováno částečně. 

Individuální vzdělávací plán jako podpůrné 
opatření je poskytováno vždy na základě 
doporučení školského poradenského zařízení 

Akceptováno.   
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informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny 
v doporučení.“ je navíc poněkud zavádějící.  
Navrhovaná úprava dle našeho názoru nepřinese 
významnější ulehčení práce zaměstnanců 
poradenských zařízení. Proces, jakým má být 
individuální vzdělávací plán zpracován, není 
v potřebném rozsahu zakotven. Úprava zakotvená 
v odst. 6 je v tomto ohledu zcela nedostačující. 
Současný návrh dle našeho názoru nekoresponduje 
s ust. § 18 školského zákona, dle kterého 
je individuální vzdělávací plán povolován žákovi se 
speciálními vzdělávacími potřebami nebo 
s mimořádným nadáním s písemným doporučením 
školského poradenského zařízení. Postup a proces, 
jakým má být individuální vzdělávací plán zpracován, 
by tedy měl být v návrhu zakotven. Měla by být 
rovněž doplněna skutečnost, že se jedná 
o doporučení školského poradenského zařízení 

a informovaného souhlasu zákonného 
zástupce či zletilého žáka. Povinné náležitosti 
individuálního vzdělávacího plánu jsou 
v příloze č. 2 vyhlášky. Institut individuálního 
vzdělávacího plánu uvedený v § 18 zákona 
č. 561/2004 Sb. není jako podpůrné opatření.  

 

18.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 3 odst. 3 Zásadní Požadujeme zachovat písm. b) a c) odst. 3 § 3 
vyhlášky. 
Odůvodnění: Návrh v § 3 odst. 3 vypouští písm. b) 
a c). Bez definování rozsahu, určení změny metod 
a formy výuky však není individuální vzdělávací plán 
(dále jen „IVP“) žáka komplexní. Úprava obsahu, 
hodnocení, forem a metod vzdělávání patří mezi 
podpůrná opatření (dále jen PO“) definována v § 16 
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „školský zákon), a jsou 
ve vzdělávání žáka významná. IVP je závazným 
dokumentem při vzdělávání žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami, a z toho důvodu je nutné, 

Akceptováno.  Akceptováno.   
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aby obsahoval všechny informace o změnách metod 
či úpravy hodnocení, která jsou ve vzdělávání žáka 
uplatňována.  

74.  Plzeňský kraj § 3 odst. 3 Zásadní Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě 
druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných 
v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka 
a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se 
na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím 
plánu jsou dále uvedeny zejména informace o 
a. úpravách obsahu vzdělávání žáka, 
b. časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, 
c. úpravách metod a forem výuky a hodnocení 
žáka, 
      b. případné úpravě očekávaných výstupů 
ze vzdělávání žáka. 
Návrh: 
Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě 
druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných 
v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka 
a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se 
na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím 
plánu jsou dále uvedeny zejména informace o 
a) úpravách obsahu vzdělávání žáka, 
b) časovém rozvržení vzdělávání, 
c) hodnocení žáka, 
d) případné úpravě očekávaných výstupů vzdělávání 
žáka. 

Akceptováno.  Akceptováno.   

122.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 3 odst. 3 
a příloha č. 

2 

Zásadní Požadujeme ponechat ustanovení § 3 odst. 3 
v původním znění. V návaznosti na to také 
požadujeme, aby byla v původním znění ponechána 
i příloha č. 2 vyhlášky. 
Odůvodnění:  Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou 
změnou § 3 odst. 3, kde jsou upraveny náležitosti IVP, 

Akceptováno.  Akceptováno.   
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která v podstatě jde proti podstatě toho, co by měl 
jakýkoli plán obsahovat a k čemu by měl směřovat.  
Cílem plánování je jednoznačně určit, kdo, co, 
v jakém termínu vykoná a jakého výsledku by mělo 
být dosaženo. Pokud by IVP neobsahoval časové 
a obsahové rozvržení vzdělávání, úpravy metod 
a forem výuky a hodnocení žáka, postrádal by zcela 
smysl. Navrhovaná změna povede k tomu, že bude 
práce s dítětem postrádat směr, strukturu a časový 
rámec. Navrhované zpřesnění a minimalizace jde 
proti smyslu tohoto nástroje, a to na úkor kvality 
práce pedagogů s dítětem.   
Je-li pro pedagogy komplikované IVP zpracovávat, 
je na místě jim spíše upravit celkové podmínky práce 
tak, aby měli dostatečný prostor zpracovávat IVP 
v dostatečné kvalitě a se všemi potřebnými 
náležitostmi (např. tím, že se sníží celkový počet dětí 
ve třídách, na jejichž vzdělávání a podporu budou mít 
dostatečný prostor, změní se výukové metody). 
Zároveň jim nabídnout takto zaměřenou metodickou 
podporu, vzdělávání a supervizi.  

175.  UZS ČR § 3 
 

Zásadní Připomínkované znění: (3) Individuální vzdělávací 
plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů 
podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci 
s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje 
o pedagogických pracovnících podílejících se 
na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím 
plánu jsou dále uvedeny zejména informace o 

a) úpravách obsahu vzdělávání žáka, 
b) časovém a obsahovém rozvržení 

vzdělávání, 
c) úpravách metod a forem výuky 

a hodnocení žáka, 

Akceptováno.  Akceptováno.   
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d)b) případné úpravě očekávaných výstupů 
ze vzdělávání žáka. 

Navrhované znění: 
(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje 
o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření 
poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, 
identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických 
pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. 
V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny 
zejména informace o 

a) úpravách obsahu vzdělávání žáka, 
b) časovém rozvržení vzdělávání, 
c) hodnocení žáka, 
d) případné úpravě očekávaných výstupů 

vzdělávání žáka. 
Odůvodnění: 
V individuálním vzdělávacím plánu jsou podstatné 
také informace o časovém rozvržení vzdělávání 
a způsobu hodnocení žáka. 

50.  Jihomoravský 
kraj 

§ 3 odst. 5 Zásadní Navrhujeme stávající znění § 3 odst. 5) vyhlášky 
neměnit. 
Odůvodnění: Navrhovaný nový text první věty § 3 
odst. 5) považujeme za nesprávný. Stávající text 
vyhlášky považujeme za odpovídající aktuálním 
i budoucím potřebám zainteresovaných stran. 
Doporučení poradenského zařízení aktuálně v sobě 
pravidelně obsahuje i žádost zákonného zástupce 
o povolení IVP, takže termín doručení doporučení 
dobře identifikuje počátek běhu lhůty pro povolení 
i zpracování IVP. Souhlas vymezený v § 16 odst. 1 
vyhlášky má, podle našeho názoru, reagovat 
až na zpracovaný IVP (blíže popisující konkrétní 
realizaci podpůrného opatření) viz § 4 odst. 1 

Akceptováno.  Připomínkové místo 
na text vypořádání již 
nereagovalo. 
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vyhlášky, kde je popisována povinnost podepisovat 
zpracovaný IVP i nutnost získat informovaný souhlas 
podle § 16 odst. 1 vyhlášky.  

62. Olomoucký 
kraj 

§ 3 odst. 5 Zásadní Není zcela zřejmý vztah k ust. § 4 odst. 1 věta druhá 
vyhlášky, kde je uvedeno: „Poskytování vzdělávání 
podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze 
na základě písemného informovaného souhlasu 
zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka podle 
§ 16 odst. 1.“ Skutečnost, že  informovaný souhlas 
by měl být uváděn jak v ust. § 3 odst. 5, tak v ust. 
§ 4 odst. 1, je matoucí. Dále považujeme za ne zcela 
souladné se zájmy žáka nebo zákonného zástupce 
žáka, aby informovaný souhlas byl udělován dříve, 
než je individuální vzdělávací plán vytvořen (dle ust. 
§ 4 odst. 1 vyhlášky je následně žák nebo jeho 
zákonný zástupce se zpracovaným individuálním 
vzdělávacím plánem pouze seznámen). 

Akceptováno.  

 

Akceptováno.   

51.  Jihomoravský 
kraj 

§ 15 odst. 4 Zásadní Navrhované znění vyhlášky v § 15 odst. 4) omezuje 
možnosti získání doporučení několika poradenských 
zařízení pro vzdělávání jednoho žáka. Uvedené 
ustanovení však nepočítá se situací, kdy žák bude 
současně vzděláván ve více školách například 
z důvodu střídavé péče apod. Existenci takových 
situací – výjimek z pravidla je tedy vhodné v textu 
vyhlášky výslovně podchytit. 

Akceptováno.  

Více doporučení je akceptovatelné, vzdělává-
li se žák ve více školách či školních zařízeních.  

Připomínkové místo 
na text vypořádání 
již nereagovalo. 

66.  Olomoucký 
kraj 

§ 16 odst. 4 Zásadní Máme za to, že by měl být výslovně zakotven počátek 
běhu lhůty. 

Akceptováno.   Akceptováno.   

137.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

§ 16 odst. 4 
příloha č. 1 
příloha č. 5 

Zásadní Požadujeme doplnit nebo přeformulovat § 16 
odstavec 4 s cílem specifikovat/konkretizovat slova 
„personální podpora“: 
V návaznosti na to požadujeme rovněž provést 
nad rámec návrhu vyhlášky úpravu použití slov 

Akceptováno částečně.  

V § 16 odst. 4 byl zaveden výčet podpůrných 
opatření.  Rozdíly mezi pracovníky personální 
podpory uvedenými ve vzorech doporučení 
v příloze č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. jsou 

Akceptováno.   

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



7 
 

„personální podpora“ v přílohách č. 1 a  č. 5 
k vyhlášce č. 27/2004 Sb.  
Odůvodnění:  Ustanovení § 16 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb. slova „personální podpora“ mezi 
„druhy podpůrných opatření“ neužívá.  
Slova „personální podpora“ jsou v současné době 
použita pouze v příloze č. 1 (viz podpůrná opatření 
čtvrtého a pátého stupně) k vyhlášce č. 27/2016 Sb., 
a to jako samostatná kategorie a současně jako 
nadřazený pojem „podpůrným opařením“ uvedeným 
v § 16 odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 561/2004 Sb.  
Toto považujeme za nevhodné a matoucí. Tím spíš, 
že má být nyní použit pojem „personální podpora“ 
obecně v § 16 odst. 4 návrhu. 
A dále jsou slova „personální podpora“ použita 
v příloze č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., která 
obsahuje vzor doporučení pro vzdělávání žáka se 
speciálními potřebami ve škole a vzor doporučení 
pro vzdělávání žáka se speciálními potřebami 
ve školském zařízení. V každém z těchto vzorů je však 
třídění „personální podpory“ naplněno jinými 
pracovníky, což také považujeme za nevhodné. 
Použití slov „personální podpora“ obecně, jak je 
navrženo v § 16 odst. 4, je nejednoznačné a může 
vést k rozdílné interpretaci uvedeného ustanovení.  
K uvedené problematice upozorňujeme též na čl. 40 
odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády.  

odůvodněny rozdíly mezi školou a školským 
zařízením.  

67.  Olomoucký 
kraj 

§ 17  Zásadní 1) V ust. § 17 odst. 3 návrhu je uvedeno, že: „Ve třídě, 
oddělení a studijní skupině může vykonávat 
pedagogickou činnost nejvýše 1 asistent pedagoga, 
jehož činnost  je vykonávána jako podpůrné 
opatření.“ Je tedy dána možnost, aby ve třídě, 
oddělení a studijní skupině působilo více asistentů 

Akceptováno částečně.  

1) Ano, tato možnost je ke zvážení ředitele 
školy.  

2) Kdo je pedagogickým pracovníkem, je 
ukotveno v ustanovení § 2 zákona 

Akceptováno 
částečně.  
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pedagoga, pokud náklady budou hrazeny z jiných 
zdrojů než z podpůrných opatření?   
2) Předpokládáme, že tam, kde je hovořeno 
o pedagogických pracovnících, je pod tímto pojmem 
míněn jakýkoliv pedagogický pracovník, včetně 
asistenta pedagoga. Ve třídách, odděleních 
a studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona se tedy podle ust. § 17 odst. 4 
neuplatní omezení zakotvené v ust. § 17 odst. 3 
týkající se pouze 1 asistenta pedagoga, jehož činnost 
je vykonávána jako podpůrné opatření.  
3) Omezení počtu pedagogických pracovníků 
ve třídách, odděleních a studijních skupinách 
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 
zkomplikuje práci se žáky, kteří vyžadují absolutní 
dohled 24 hodin denně (ve škole i dětském domově) 
a potřebují asistenta pedagoga na plný úvazek, 
takový asistent pedagoga se pak již nemůže věnovat 
žádnému jinému žákovi. Návrh neumožňuje, aby při 
dosažení maximálního počtu pedagogických 
pracovníků byl do těchto tříd, oddělení a studijních 
skupin zařazen další asistent pedagoga. Problém 
bude nastávat i u sloučených tříd v malotřídkách, kde 
by měl jeden asistent pedagoga sdílet učivo 
např. se žákem 3. a 5. třídy zároveň. Tyto situace 
se sice vyskytují v menší míře, nicméně k nim v praxi 
dochází a je potřeba s nimi počítat a odpovídajícím 
způsobem na ně reagovat. 
4) V ust. § 17 odst. 5 je uvedeno, že: „Omezení podle 
odstavců 1 až 3 se neuplatní u mateřské a základní 
školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti 
přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 
nebo žáka podle § 36 odst. 7 zákona …“ Chápeme 

č. 563/2004 Sb. V tomto případě budou 
uplatněna obě pravidla vedle sebe.  

3) Akceptováno částečně úpravou § 17 odst. 
4:  

„Ve třídách, odděleních a studijních 
skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 
zákona, ve kterých se současně vzdělávají žáci 
se středním a těžkým mentálním postižením, 
se souběžným postižením více vadami 
a s autismem, vykonávají přímou 
pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 
pedagogičtí pracovníci.“ 

4)  Konečné znění: Omezení podle odstavců 1 
až 3 se neuplatní u mateřské a základní školy, 
které v jeho plnění brání plnění povinnosti 
přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 
nebo žáka podle § 36 odst. 7 zákona; v takové 
škole mohou v dotčené třídě, oddělení nebo 
studijní skupině vykonávat pedagogickou 
činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí 
pracovníci, z toho nejvýše 2 asistenti 
pedagoga. 

 5) Užití pojmu zpravidla nijak legislativně 
nelimituje nejvyšší počet žáků s přiznaným 
podpůrným opatřením.  

Bod 2) bude vyjádřen explicitně 
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tedy správně, že pokud příslušná mateřská a základní 
škola přijme pouze spádové děti, žáky, může mít 
ve škole neomezený počet pedagogických pracovníků 
a asistentů pedagoga, jehož činnost je vykonávána 
jako podpůrné opatření? 
5) V této souvislosti máme připomínku rovněž k ust. 
§ 17 odst. 1, v němž je uvedeno, že: „Ve třídě, 
oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat 
zpravidla nejvýše 5 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami s přiznanými podpůrnými opatření 
druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím 
ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze 
speciálních vzdělávacích potřeb žáků.“ V praxi 
vznikají ohledně výkladu uvedeného ustanovení 
otázky, a to zejména v tom ohledu jakým způsobem 
vyložit slovní spojení „zpravidla nejvýše“. V praxi 
dochází k neřešitelným situacím, kdy má běžná škola 
třídu, ve které jsou nejen spádoví žáci. V této třídě 
jsou  žáci, kteří postupně získávají podpůrná opatření 
s určitou mírou podpůrných opatření. Postupně 
překročí zpravidla nejvyšší počet 5 žáků s podpůrným 
opatřením druhého až pátého stupně ve třídě. Tyto 
žáky škola nemůže přeložit do jiné třídy (např. nemají 
paralelní třídy) ani samozřejmě nemá žádnou 
možnost ukončit jejich vzdělávání ve škole. Chybí 
ustanovení, které by na tuto situaci pamatovalo 
a legislativně ji podchytilo. Jsme si vědomi 
skutečnosti, že ust. § 17 odst. 1 vyhlášky není 
návrhem dotčeno, nicméně máme za to, že toto 
ustanovení by mělo být s ohledem na uvedené 
problémy upraveno. 
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92.  Kraj Vysočina § 17 odst. 4 Zásadní Navrhujeme v § 17 odst. 4 doplnit, zda mohou být dva 
asistenti pedagoga, resp. také jen jeden a další 
pedagog. 

Akceptováno.  

Umožňujeme až tři asistenty pedagoga 
současně.  

Akceptováno.   

107.  Ministerstvo 
financí 

§ 17 Zásadní Návrh na snížení počtu pedagogických pracovníků 
(„PP“) souběžné vykonávajících pedagogickou 
činnost ve třídě ze 4 na 2 velmi vítáme. Toto opatření 
považujeme za účelné a efektivní.  
K možnosti až 3 PP ve třídě: 
a) Text vyhlášky týkající se počtu 3 PP ve třídě 
běžné školy je podle našeho názoru komplikovaný. 
Uvedené znění odstavce 3 by mohlo v praxi činit 
problém, k jakým situacím se počty PP vztahují. 
Pro větší srozumitelnost proto doporučujeme 
rozdělit odstavec do písmen s uvedením jednotlivých 
variant tak, jak jsou popsány v části Odůvodnění 
(4. odstavec na str. 2).  
b) Současně návrh - maximálně 1 asistent 
pedagoga financovaný ze SR jako podpůrné opatření 
v jedné běžné třídě - považujeme v praxi 
za problematický, a to zejména z důvodu nedostatku 
učitelů. S touto úpravou může zároveň souviset 
i případná vyšší potřeba prostředků ze SR, bude-li 
situace vyžadovat tandem 2 učitelů nebo speciálního 
pedagoga či psychologa (tento další pedagogický 
pracovník ve třídě může být oceněn výše než současní 
2 asistenti pedagoga dohromady). 

Akceptováno částečně.  

a) Upraveno jinak – navržena 
zjednodušená úprava. 

b) Akceptováno – Nepřináší zvýšené 
nároky na čerpání finančních 
prostředků státního rozpočtu, bude 
řešeno v souvislosti s reformou 
financování (účinnost od 1. 1. 2020). 
Asistent pedagoga či speciální 
pedagog bude financován 
jako podpůrné opatření. PHmax 
dovolí školám i financování 
tandemové výuky (v některých 
předmětech) či dělení třídy 
na skupiny.  
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/s
kolstvi-v-cr/ekonomika-
skolstvi/metodiky-k-reforme-
financovani-regionalniho-skolstvi 

 

Akceptováno.  

168.  Svaz průmyslu 
a dopravy 

České 
republiky 

§19 odst. 1 Zásadní Na zachování VYPUŠTĚNÍ §19 odst. 1 trváme. 
Odůvodnění: SP ČR kvituje předložené návrhy změn 
vyhlášky, zejména s ohledem na posílení práva žáka 
(jeho zákonných zástupců) pro volbu vzdělávací cesty 
na základě pedagogicko-psychologického vyšetření 

Akceptováno.  Akceptováno.     
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a vydaného doporučení. Souhlasíme s vypuštěním 
§19 odst. 1, čímž je umožněno, aby žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami mohl být mimo běžnou školu 
(individuální integrace) zařazen i do speciální třídy 
běžné školy (skupinová integrace) nebo případně 
do speciální školy. Konečné rozhodnutí je tak 
v kompetenci žáka, resp. jeho zákonného zástupce 
a ne pedagogicko-psychologického pracoviště.   

81.  Plzeňský kraj § 22 odst. 1  Na doporučení školského poradenského zařízení 
k převedení žáka do vzdělávacího programu základní 
školy speciální se použijí § 11 odst. 3 až 5 2 až 4, § 12, 
13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu 
v něm stanovenou, nejdéle však po dobu 2 let 
u prvního doporučení nejdéle po dobu 2 let a dále 
pak podle povahy speciálních vzdělávacích potřeb 
žáka  
Návrh: Na doporučení školského poradenského 
zařízení k převedení žáka do vzdělávacího programu 
základní školy speciální se použijí § 11 odst. 2 až 4, 
§ 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné 
po dobu v něm stanovenou u prvního doporučení 
nejdéle po dobu 1 roku a dále pak podle povahy 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Akceptováno jinak.  

  

Akceptováno.   

181.  UZS ČR § 22  Připomínkované znění: a) Na doporučení školského 
poradenského zařízení k převedení žáka 
do vzdělávacího programu základní školy speciální se 
použijí § 11 odst. 3 až 5 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. 
Toto doporučení je platné po dobu v něm 
stanovenou, nejdéle však po dobu 2 let u prvního 
doporučení nejdéle po dobu 2 let a dále pak podle 
povahy speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 
Navrhované znění: a) Na doporučení školského 
poradenského zařízení k převedení žáka 

Akceptováno.  Akceptováno.   
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do vzdělávacího programu základní školy speciální se 
použijí § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a  5 obdobně. 
Toto doporučení je platné po dobu v něm 
stanovenou u prvního doporučení nejdéle po dobu 1 
roku a dále pak podle povahy speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka. 
Odůvodnění: V případě prvního doporučení 
neexistuje relevantní důvod proč při převedení žáka 
do vzdělávacího programu základní školy speciální 
stanovovat jiný termín platnosti prvního doporučení, 
než ostatním žákům s diagnostikovaným mentálním 
postižením. 

69.  Olomoucký 
kraj 

§ 23 odst. 2 Zásadní Se závěry vyhodnocení by měla být seznámena 
i škola, doporučujeme ustanovení v tomto ohledu 
doplnit. V souladu se zněním ostatních ustanovení 
pak slovní spojení „zákonného zástupce“ 
doporučujeme doplnit o slovo „žáka“. 

Akceptováno.  Akceptováno.   

12.  Českomoravsk
á konfederace 

odborových 
svazů 

§ 25 odst. 2 Zásadní Požadujeme číslo „6“ nahradit „číslem „7“. 
Odůvodnění: Při odborném výcviku ve SŠ zřízené 
podle § 16 odst. 9 ŠZ a ve třídě zřízené podle § 16 
odst.. 9 ŠZ by se skupiny měly naplňovat maximálně 
do počtu 7 žáků (nikoliv do počtu maximálně 6 žáků). 
Třída zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ má nejvíce 14 žáků. 
Žáci při maximálním naplnění třídy do 14 žáků by byli 
v odborném výcviku rozděleni na 2 skupiny 
(po 7 žácích) – potřeba dvou učitelů OVY (skupiny 
žáků 7 + 7). V případě maximálního počtu 6 žáků 
ve skupiny OVY by bylo potřeba 3 učitelů OVY 
(skupiny žáků 5 + 5 + 4). Z praxe se domníváme, 
že by se úroveň vzdělávání nesnížila. V současné 
době se skupiny OVY naplňují do počtu maximálně 
8 žáků. 

Akceptováno. Akceptováno.   
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38.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

Bod 53, 
příloha č. 
1, oddíl 4. 

části B 

Zásadní V řádku tabulky Kód I.IV.1.08 braillská tiskárna 
navrhujeme normovanou finanční náročnost navýšit 
na 130 000 Kč. 
Odůvodnění: Při úpravách úpravy výše 
normované finanční náročnosti speciálních učebnic 
a pomůcek pro děti, žáky a studenty se zrakovým 
postižením, považujeme za důležité zohlednit, 
že: a) nejpoužívanější braillskou tiskárnou je tiskárna 
Everest, a to z důvodu nízké poruchovosti a praxí 
ověřenou dlouhou dobou provozuschopnosti. Tato 
tiskárna však stojí 130 tis. Kč. Levnější tiskárny však 
vykazují nízkou míru spolehlivosti a rychleji se 
opotřebovávají. 
Navrhujeme do seznamu kompenzačních pomůcek 
doplnit zvláštní položku „programy na formátování 
braillského tisku“ s normovanou finanční náročností 
stanovenou na 25 000 Kč. 
Odůvodnění: b) tiskárna Everest v dodávce zahrnuje 
i základní formátovací nástroj IDB, který je schopen 
přenést text z Wordu či jiného textového editoru 
do braillské tiskárny a zformátovat jej tak, aby 
na řádcích byla celá slova. Na profesionální 
formátování školních cvičebních textů, natož učebnic, 
však tento program nedostačuje. Profesionální 
formátovací program DuxBery, který by studijní texty 
dokázal naformátovat, stojí cca 25 tis Kč. Je tedy 
vhodné a žádoucí, aby školy měly k dispozici i tento 
formátovací program. 
Navrhujeme zvýšit normovanou finanční náročnost 
pro položku I.IV.2.04 Rýsovací souprava 
pro nevidomé, a to na 7 000 Kč. 
Odůvodnění: c) rýsovací potřeby v nejjednodušší 
verzi pro formát A4 již nejsou vyráběny, větší formát 

Akceptováno – Braillská tiskárna.  

Neakceptováno – programy na formátování 
braillského tisku. Cílem novely vyhlášky 
přílohy č. 1 v části B je aktualizovat ceny 
pomůcek v souvislosti se změnami cen 
na trhu, ne rozšiřovat jejich výčet o pomůcky 
s vysokou finanční náročností. Takovému 
doplnění musí předcházet podrobná analýza 
jejich nezbytnosti ve vzdělávacím procesu.  

Akceptováno – Rýsovací soupravy 
pro nevidomé.  

Akceptováno – Komunikační programy 
pro alternativní a augumentativní 
komunikaci.   

Akceptováno.   
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vhodný pro standardní braillský papír je nákladnější. 
Staré modely se doprodávají a je nezbytné se 
přizpůsobit novým cenám. 
U položky „Komunikační programy pro alternativní 
a augmentativní komunikaci“ navrhujeme navýšení 
normované finanční náročnosti na 18 400 Kč. 
Odůvodnění: d) Komunikační pomůcky ve 3./4. stupni 
s limitem 8 000/10 000 Kč jsou v podstatě 
nedostupné. Cena programu Grid, což je v Evropě 
nejpoužívanější program pro alternativní komunikaci 
(piktogramy apod.), stojí 18 400 Kč. 

183.  UZS ČR Příloha č. 1 
část A 

Zásadní Připomínkované znění:  „Zpracování plánu 
pedagogické podpory“. 
Není zřejmé, z jakého důvodu je v rámci podmínek 
pro zajištění podpůrných opatření uváděn plán 
pedagogické podpory, když plán pedagogické 
podpory není povinným dokumentem a nelze je tak 
jako podmínku k zajištění stanovit.  

Akceptováno.  

Plán pedagogické podpory zůstává i nadále 
jako možnost podpůrného opatření prvního 
stupně.  

Akceptováno.   

184.  UZS ČR Příloha č. 1 
část A, 

tabulka – 
podpůrná 
opatření 
třetího 
stupně 

Zásadní V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná 
opatření třetího stupně“ bod 5 „Personální podpora“ 
zní:“ Pro podporu aktivit žáků ve školském zařízení, 
nevykonává-li právnická osoba vůči nim rovněž 
činnost školy. Charakter speciálních vzdělávacích 
potřeb vyžaduje činnost asistenta pedagoga 
vymezenou v § 5 odst. 4. 
Rozsah podpory týdně: 9 hodin přímé pedagogické 
činnosti 
Navrhované znění: Pro podporu aktivit žáků 
ve školském zařízení, nevykonává – li právnická osoba 
vůči nim rovněž činnost školy. Charakter speciálních 
vzdělávacích potřeb vyžaduje činnost asistenta 
pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4. P1 x 0,25, 
Rozsah podpory týdně: 

Upraveno jinak.  

Správný vzorec v daném případě je P4 x 0,25.   

Akceptováno.   
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9 hodin přímé pedagogické činnosti. 
100.  Kraj Vysočina Příloha č. 5 Zásadní VI. Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu 
V případě doporučení podpůrného opatření 
spočívajícího ve vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu žádám o  jeho zpracování školou.  
ANO NE   
U kolonky NE si nejsme jisti následným postupem, 
pokud rodič nepožádá, ale podepíše informovaný 
souhlas. Pokud se jedná o žádost, není nutné uvádět 
možnosti. 

Akceptováno. Akceptováno.   

133.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

Příloha č. 2 
a Příloha č. 

5 

Zásadní V návaznosti za zásadní připomínky k souvisejícím 
navrhovaným ustanovením vyhlášky požadujeme 
ponechat také přílohy č. 2 a č. 5 v původním znění. 

Akceptováno částečně. Akceptováno.   

39.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

Bod 31 až 
54 

Zásadní Zásadní připomínku máme k absenci zdůvodnění 
veškerých změn uvedených v bodech 31 až 54. 
V odůvodnění jsou uvedeny pouze informace týkající 
se změn u pomůcek, ale není např. zdůvodněna 
změna týkající se pedagogické intervence a předmětu 
speciálně pedagogické péče. 

Akceptováno.  Akceptováno.   

1.  Českomoravsk
á konfederace 

odborových 
svazů 

Důvodová 
zpráva 

Odůvodně
ní hlavních 
principů – 
strana 1 

Zásadní Navrhovaná novela by měla přispět k efektivitě 
vynakládaných prostředků zvýšením míry využívání 
sdíleného asistenta, aby neplatilo, co žák, 
to samostatné PO. 
Odůvodnění: ŠPZ, které má v případě vyšetření 
dalšího dítěte v úmyslu využít jako PO již stávajícího 
asistenta ve škole, postupuje tak, že tuto skutečnost 
v některých případech pouze oznámí telefonicky 
řediteli školy. S touto praxí však nelze souhlasit. 
Písemné Doporučení ŠPZ je pro školy důležité → znát 

Akceptováno.  Akceptováno.   
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závěry vyšetření s popisem vzdělávacích potřeb žáka 
včetně doporučených PO a postupu při jejich 
naplňování má velký význam jak pro práci třídního 
učitele, tak AP, který se žákem následně pracuje 
(v souladu se stanovenými závěry a doporučením) 
a především pak na průběh a výsledky vzdělávání 
samotného žáka. Platí-li nadále teze o individualizaci 
vzdělávání (Školský zákon, RVP), pak musí i platit, 
že má-li žák speciální vzdělávací potřeby, pak 
má nárok nejen na vyšetření v poradně, 
ale i na stanovení závěrů tohoto vyšetření 
a stanovení PO, které se následně promítnou 
v souladu s Doporučením ŠPZ do vzdělávání daného 
žáka ve škole. Efektivitu vynakládaných prostředků 
je snadné v případě sdíleného asistenta zajistit tak, 
že v Doporučení ŠPZ (u 2. až 4. stupně PO dítěte) 
nebude vyčíslena finanční náročnost. 

40.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

RIA Zásadní Požadujeme do RIA doložit a doplnit konkrétní 
zjištěná data, dopady, potřebnost a náklady, na které 
je v textu odkazováno, avšak jejich absence vede 
pouze k obecným tvrzením. 
Odůvodnění: Jak je uvedeno již výše, předkladatel 
návrh změn odůvodňuje o analýzy a zjištění, zejména 
zjištění České školní inspekce (dále jen „ČŠI“), 
Národního ústavu pro vzdělávání (dále jen „NÚV“) 
a z praxe škol a ŠPZ, aniž by však uvedl přesné zdroje 
či  relevantních data, která by tvrzení dokládala. 

Akceptováno.  

 

Akceptováno.   

41.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 

Důvodová 
zpráva 

Zásadní Požadujeme posouzení souladu navrhovaného 
materiálu s mezinárodními závazky v oblasti lidských 
práv.  
Odůvodnění: Důvodová zpráva k předloženému 
materiálu se pouze kuse vyjadřuje k souladu 
s  Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 

Akceptováno. 

Požadavek dopracování materiálů. 

Akceptováno.  
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Sekce pro 
lidská práva 

a právem EU („Na předložený návrh se v širších 
souvislostech vztahuje …. Úmluva o právech osob se 
zdravotním postižením, kterou přijala také EU … 
Listina základních práv EU. Máme za to, že návrh 
je plně slučitelný s právem Evropské Unie.“), 
nevyjadřuje se však k souladu navrhované novely 
s dalšími mezinárodními závazky České republiky 
v oblasti lidských práv, zejména Úmluvou OSN 
o právech dítěte, Evropskou Úmluvou o ochraně 
lidských práv a judikaturou Evropského soudu 
pro lidská práva.  

110.  Ministerstvo 
financí 

K systému 
ŠPZ 

Zásadní Přestože ŠPZ zřizují kraje, metodicky je řídí MŠMT, 
resp. NÚV. Požadujeme do relevantních částí 
materiálu doplnit informaci, zda metodika 
pro činnost ŠPZ je sjednocena a zpřehledněna tak, 
aby např. v komunikaci mezi ŠPZ a školou 
či ve vykazování existoval jasný jednotný systém. 
Pokud tomu tak v praxi není, požadujeme úpravu 
systému.  

Akceptováno.  

Úprava jednotného poradenského systému 
bude zajištěna implementací Jednotných 
pravidel školských poradenských zařízení 
v první polovině roku 2019.  

Bude doplněno do materiálu RIA. 

Akceptováno.   

 

111.  Ministerstvo 
financí 

Celkový 
dopad na 

státní 
rozpočet 

Zásadní Na základě výše uvedených skutečností a připomínek 
musíme konstatovat, že v praxi nebude, podle 
našeho názoru, předložený záměr MŠMT zřejmě 
dosažen.  
V materiálu MŠMT uváděná úspora je diskutabilní, 
jak v případě financování pomůcek, tak v omezení 
počtu pedagogických pracovníků ve třídě (i z důvodu 
absence statistických údajů o počtech asistentů 
ve třídách), včetně principu sdílení asistenta 
pedagoga.  
Do relevantních částí materiálu požadujeme výslovně 
uvést, že: 
- veškeré změny vyplývající z implementace 
předmětného návrhu novely vyhlášky budou 

Akceptováno.  Akceptováno.   
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zabezpečeny v rámci schválených limitů kapitoly bez 
dodatečných požadavků na SR; 
- předkladatel se zavazuje, že po roce účinnosti 
navržené právní úpravy předloží Ministerstvu financí 
vyhodnocení přínosů a finančních úspor plynoucích 
z navržené optimalizace v oblasti fungování aplikace 
podpůrných opatření. 

135.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

Důvodová 
zpráva 

Zásadní Ministerstvo spravedlnosti požaduje dopracování 
důvodové zprávy a zhodnocení jeho souladu 
s mezinárodními závazky České republiky, a v jeho 
důsledku pak odstranění těch ustanovení z návrhu, 
která jsou s těmito závazky v rozporu, a to zejména 
návrhu na novelizaci § 19 odst. 3 a 5 vyhlášky. 
Odůvodnění: Ministerstvo spravedlnosti konstatuje, 
že předkladatel nijak neposoudil soulad svého návrhu 
s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv, 
kterými je Česká republika vázána, a zejména 
Evropskou úmluvou o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva. Tato skutečnost 
je o to více naléhavá, že vyhláška č. 27/2016 Sb. byla 
přijata jako jedno z opatření k výkonu rozsudku 
Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. 
a ostatní proti České republice a je součástí akčního 
plánu k výkonu tohoto rozsudku, nad jehož plněním 
dohlíží Výbor ministrů Rady Evropy. Předkladatel tuto 
skutečnost zcela pominul, důsledkem čehož je i to, 
že návrh obsahuje prvky, které jsou v rozporu s výše 
uvedeným. 

Akceptováno. 

Bude dopracováno a osobně konzultováno.  

Akceptováno.   

26.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

§ 17 odst. 3 
a odst. 5 

Zásadní Požadujeme zachovat stávající znění. 
Odůvodnění:  Navrhované znění omezuje počet 
pedagogických pracovníků v běžné třídě. Důvodem 
je dle předkladatele omezení rizika pro dynamiku 

Neakceptováno.  

Omezení podle odstavců 1 až 3 se neuplatní 
u mateřské a základní školy, které v jeho 
plnění brání plnění povinnosti přednostního 

Neakceptováno.  
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a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

sociálních procesů edukačního prostoru školní třídy, 
které přináší přítomnost více asistentů ve třídě. 
Takové omezení školského zákona jeho prováděcím 
předpisem není možné. Školský zákon ve svém ust. 
§ 16 odst. 3 uvádí, že: „V doporučení uvede závěry 
vyšetření a podpůrná opatření prvního až pátého 
stupně, která odpovídají zjištěným speciálním 
vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka 
nebo studenta, a to včetně možných kombinací 
a variant podpůrných opatření a způsobu a pravidel 
jejich použití při vzdělávání“. Přiznává-li zákon 
podpůrná opatření (a tedy i asistenta pedagoga) 
jednotlivým žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami a vychází-li přitom z identifikace 
individuálních potřeb jednotlivce, nelze na úrovni 
prováděcího předpisu zavádět paušální omezení 
počtu fyzických osob při uplatnění podpůrného 
opatření určeného jednotlivci na třídu nebo skupinu. 
Pracovník ŠPZ po posouzení míry speciálních 
vzdělávacích potřeb může doporučit služby asistenta 
pedagoga nebo a zároveň i podporu dalšího či dalších 
pedagogických pracovníků.  
V rozporu se školským zákonem je i návrh nového 
pravidla, že omezení počtu pedagogických 
pracovníků, včetně asistentů pedagoga, se 
nevztahuje na třídy, ve kterých se vzdělávají děti 
a žáci ze spádové oblasti školy. Prováděcím 
předpisem nelze v přístupu k zákonem garantovaným 
podpůrným opatřením znevýhodňovat děti, které 
nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, 
zejména pokud plní povinnou školní docházku. 

přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 nebo žáka 
podle § 36 odst. 7 zákona; v takové škole 
mohou v dotčené třídě, oddělení nebo 
studijní skupině vykonávat pedagogickou 
činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí 
pracovníci, z toho nejvýše 2 asistenti 
pedagoga. Omezení podle odstavců 1 a 2 se 
dále neuplatní u střední školy, konzervatoře 
nebo vyšší odborné školy. Účinnost tohoto 
ustanovení bude mít odložený účinek po 
dobu trvání aktuálního doporučení 
ke vzdělávání žáka, ve kterém byl asistent 
pedagoga doporučen. Toto přechodné 
období může být využito k přestrukturování 
tříd a využití náběhu reformy financování 
k možnému dělení tříd na skupiny. 
Ministerstvo se v dalších proinkluzívních 
krocích bude zaměřovat na zvýšení kvality 
speciálně pedagogické podpory zajištěním 
působení dvou učitelů ve třídě (zejména na 
všeobecně vzdělávací předměty), z nichž 
alespoň jeden je speciální pedagog. 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kterému je příslušné podpůrné opatření 
doporučeno, má právo na to, aby mu bylo 
poskytnuto. To však nevylučuje, že obdobné 
podpůrné opatření (zajišťované i tou samou 
osobou) bude poskytováno rovněž jinému 
žákovi třidy. Ze školského zákona nevyplývá, 
že asistent pedagoga představuje pozici 
vázanou a priori k osobě konkrétního žáka.  
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Jedná se o implementaci opatření, které 
směřuje ke skutečné integraci žáka 
do kolektivu a současně vede ke zkvalitnění 
vzdělávání všech dětí, žáků a studentů 
ve vzdělávacím systému, nejen těch se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem 
není snižovat finanční prostředky na společné 
vzdělávání (pro rok 2019 byl rozpočet 
regionálního školství mj. navýšen o 2 165 mil. 
Kč na podpůrná opatření), ale jejich účelné 
a efektivní čerpání spolu se zvyšováním 
kvality inkluzívního vzdělávání. 

27.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 17 odst. 3 Zásadní Požadujeme zachovat stávající znění. 
Odůvodnění: Návrh nově obsahuje omezení počtu 
asistenta pedagoga ve třídě, oddělení či studijní 
skupině na jednoho („Ve třídě, oddělení a studijní 
skupině může vykonávat pedagogickou činnost 
nejvýše 1 asistent pedagoga, jehož činnost je 
vykonávána jako podpůrné opatření.“). Takové 
omezení je v rozporu s právy dítěte i školským 
zákonem (viz výše), navíc je však i technicky vadné, 
když nestanovuje maximální možný úvazek, nýbrž 
počet fyzických osob, čímž znemožňuje, aby například 
jeden úvazek sdíleli dva asistenti nebo více asistentů. 
Takový postup by byl v rozporu se zásadami 
flexibilního výkonu práce, k němuž se vláda 
opakovaně přihlásila, a dále by školám komplikoval 
možnost místo asistenta obsadit. 

Neakceptováno.  

Souběžně může poskytovat vzdělávání 
v jednu chvíli v jedné třídě jeden asistent 
pedagoga (jeho úvazek může být teoreticky 
rozdělen mezi několik fyzických osob). Jedná 
se o jeden úvazek, ne jednu fyzickou osobu. 

Není tedy v rozporu se zásadami flexibilního 
výkonu práce. Změna ustanovení je zacílena 
na zvýšení kvality poskytovaného 
inkluzívního vzdělávání.  

 

Neakceptováno.  

77.  Plzeňský kraj § 17 odst. 3 Zásadní Ve třídách, odděleních a studijních skupinách mohou 
vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 
2 pedagogičtí pracovníci. Nejvýše 3 pedagogičtí 
pracovníci mohou ve třídě, oddělení a studijní 

Neakceptováno.  

Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 

Akceptováno.   
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skupině vykonávat přímou pedagogickou činnost 
souběžně v rozsahu maximálně poloviny týdenního 
počtu povinných vyučovacích hodin stanovených 
rámcovým vzdělávacím programem nebo 
akreditovaným vzdělávacím programem, nebo 
poloviny provozu mateřské školy. Ve třídě, oddělení 
a studijní skupině může vykonávat pedagogickou 
činnost nejvýše 1 asistent pedagoga, jehož činnost 
je vykonávána jako podpůrné opatření 
Doporučení: Je třeba vypracovat podrobný výklad. 

zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

 

78.  Plzeňský kraj § 17 odst. 5 Zásadní Omezení podle odstavců 1 a 2 až 3 se neuplatní 
u mateřské a základní školy, které v jeho plnění brání 
plnění povinnosti přednostního přijetí žáka dítěte 
podle § 34 odst. 3 nebo žáka podle § 36 odst. 7 
zákona, a dále se omezení podle odstavců 1 a 2 
neuplatní u střední školy, konzervatoře nebo vyšší 
odborné školy.  
Doporučení: 
Je třeba vypracovat podrobný výklad. Vzniká otázka, 
jak postupovat od následujícího školního roku, 
po kterém žák přestoupí. Postupovat dle výše 
uvedeného ustanovení anebo ho uplatňovat po celou 
dobu platnosti doporučení? 

Neakceptováno.  

Snížení počtu pedagogických pracovníků 
bude řešeno odloženou účinností dotčeného 
ustanovení v závislosti na době platnosti 
doporučení.  

Pokud žák přestoupí, bude mít vystaveno 
doporučení již podle novely vyhlášky. Pokud 
se jedná o spádovou školu a všechny třídy 
jednoho ročníku mají již jednoho asistenta, 
pak se výjimka uplatní.  

Akceptováno.   

101.  Veřejná 
ochránkyně 

práv Mgr Anna 
Šabatová, 

Ph.D. 

§ 17 Zásadní Předkladatel navrhuje omezit počet pedagogických 
pracovníků souběžně vykonávajících pedagogickou 
činnost v běžné třídě na dva (resp. tři po dobu 
poloviny vyučovacího týdne) a ve třídě zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona (dále jen „speciální 
třída“) na tři. S touto změnou nesouhlasím 
a podobně jako v připomínkovém řízení na podzim 
2017 to odůvodňuji následovně. 
Z praxe škol údajně plyne, že souběžná práce čtyř 
pedagogických pracovníků, což je dosavadní limit 

Neakceptováno. 

Omezení podle odstavců 1 až 3 se neuplatní 
u mateřské a základní školy, které v jeho 
plnění brání plnění povinnosti přednostního 
přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 nebo žáka 
podle § 36 odst. 7 zákona; v takové škole 
mohou v dotčené třídě, oddělení nebo 
studijní skupině vykonávat pedagogickou 
činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí 

Neakceptováno. 
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podle vyhlášky, je organizačně náročná a dochází 
k vzájemnému rušení individuální a skupinové výuky 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
ostatních. Předkladatel však neuvádí konkrétní data, 
ze kterých vychází. Především jak často dochází 
k situaci, že ve třídě působí čtyři pedagogičtí 
pracovníci zároveň, a z praxe kolika škol se činí závěr, 
že taková výuka je náročná a neefektivní (ve vztahu 
ke školám, které působení čtyř pedagogických 
pracovníků v jedné třídě zvládají). Je překvapivé, 
že předkladatel ani po roce, kdy tuto změnu 
opětovně navrhuje, nepřichází s konkrétními 
statistickými daty, která by navrhovanou změnu 
podpořila. V odůvodnění dokonce předkladatel 
výslovně uvádí „Přesný ekonomický dopad omezení 
počtu PO realizovaných AP nelze v současné době 
vyčíslit, protože Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy nemá k dispozici potřebné statistické 
údaje o počtech pedagogických pracovníků 
v jednotlivých třídách.“ 
Přitom navrhovaná změna může negativně 
zasáhnout žáky takových škol, které práci více 
pedagogických pracovníků úspěšně zvládají. 
Zprostředkovávám vyjádření některých ředitelů 
a ředitelek škol v anketě, kterou pořádala společnost 
Nová škola o. p. s. (informace od České odborné 
společnosti pro inkluzivní vzdělávání, z. s.): 
„Omezení počtu asistentů pedagoga v některých 
případech přinese výrazné komplikace. Jedná se 
zejména o třídy, ve kterých kromě žáků, kteří mají 
sdíleného asistenta pedagoga (např. žáci s LMP, kteří 
často nejsou schopni samostatné práce a musejí být 
neustále motivováni k činnosti, takže přítomnost 

pracovníci, z toho nejvýše 2 asistenti 
pedagoga. Omezení podle odstavců 1 a 2 se 
dále neuplatní u střední školy, konzervatoře 
nebo vyšší odborné školy. Účinnost tohoto 
ustanovení bude mít odložený účinek po 
dobu trvání aktuálního doporučení 
ke vzdělávání žáka, ve kterém byl AP 
doporučen. Toto přechodné období může být 
využito k přestrukturování tříd a využití 
náběhu reformy financování k možnému 
dělení tříd na skupiny. Ministerstvo se 
v dalších proinkluzívních krocích bude 
zaměřovat na zvýšení kvality speciálně 
pedagogické podpory zajištěním působení 
dvou učitelů ve třídě (zejména na všeobecně 
vzdělávací předměty), z nichž alespoň jeden 
je speciální pedagog a zajištěním podpory 
žáků i školním psychologem.  

Jedná se o implementaci opatření, které 
směřuje ke skutečné integraci žáka 
do kolektivu a současně vede ke zkvalitnění 
vzdělávání všech dětí, žáků a studentů 
ve vzdělávacím systému, nejen těch se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem 
není snižovat finanční prostředky na společné 
vzdělávání (pro rok 2019 byl rozpočet 
regionálního školství mj. navýšen o 2 165 mil. 
Kč na podpůrná opatření), ale jejich účelné 
a efektivní čerpání spolu se zvyšováním 
kvality inkluzívního vzdělávání. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-
v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-
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asistenta je u nich nutná), je ještě žák s výraznou 
poruchou chování, který často narušuje výuku, 
potřebuje i v průběhu hodiny zklidnění a relaxaci.“ 
„Toto omezení se naší školy dotýká, a to velmi 
výrazně. Dva asistenty pedagoga souběžně máme 
ve třech třídách – v 7. ročníku máme 2 chlapce – jeden 
s PAS a hraničním intelektem, druhý s ADHD 
a psychiatrickou diagnózou. Ošetření těchto žáků 
ve třídě jedním asistentem není v lidských silách. 
Ve třídě jsou ještě další žáci se SPU, kteří pomoc 
asistenta pedagoga také využívají. V 8. ročníku máme 
ve třídě dívku s LMP a chlapce s ADHD s afekty 
a tendencí sebepoškozování během afektu.“ 
„Naší školy se to dotýká v případě žáků s OMJ, kterých 
máme poměrně hodně – v některých třídách působí 
asistent pedagoga například pro žáka s PAS 
a zároveň je tam asistent pedagoga pro žáka s OMJ.“ 
Školská poradenská zařízení (dále jen „ŠPZ“) mají 
povinnost při posuzování speciálních vzdělávacích 
potřeb (dále jen „SVP“) žáka vycházet z podmínek 
školy, kde se žák vzdělává. ŠPZ tedy ve svém 
doporučení může zohlednit například to, že ve třídě 
již asistent pedagoga působí, doporučit jeho sdílení 
a celkový počet pedagogických pracovníků ve třídě 
nezvyšovat. Pokud tedy ŠPZ i přesto konkrétnímu 
žákovi doporučí využití nesdíleného asistenta 
pedagoga (dále též „AP“), má to jistě důvody 
spočívající ve SVP daného žáka. Standard vzdělávání 
stanovený školským zákonem (nárok na bezplatné 
poskytování podpůrných opatření) nelze takto 
omezovat podzákonným právním předpisem. 
Je třeba spíše apelovat na lepší komunikaci 

normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-
vydaju-rgs-3 
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a organizaci práce všech zúčastněných 
pedagogických pracovníků. 
V omezení počtu pedagogických pracovníků 
souběžně vykonávajících pedagogickou činnost 
taktéž vidím rozpor s článkem 24 odst. 2 písm. d) 
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením 
(dále jen „Úmluva“), který státům ukládá povinnost 
zajistit, aby „osobám se zdravotním postižením byla 
v rámci všeobecné vzdělávací soustavy poskytována 
nezbytná podpora umožňující jejich účinné 
vzdělávání“. Bez zajištění dostatečného počtu 
účinných podpůrných opatření, mezi která AP zcela 
jistě patří, se oslabuje kvalita individualizované 
výuky a celkově inkluzivního vzdělávání. 
Podle předkladatele větší počet asistentů pedagoga 
ve třídě omezuje zapojení žáků se SVP do kolektivu. 
Tento argument považuji za scestný, jelikož vliv AP 
na socializaci žáků se bude odvíjet od jejich metod 
práce, schopností a dovedností. Nevhodné zásahy AP 
nelze regulovat snížením jejich počtu ve třídě, 
ale spíše jejich vzděláváním a sdílením příkladů dobré 
praxe. 
Dále předkladatel argumentuje tím, že větší počet AP 
ve třídě často vede ke vzdělávání žáků se SVP mimo 
třídu a skupinu ostatních žáků. Jsem přesvědčena 
o tom, že pro některé žáky je lepší individuální 
integrace v běžné třídě s občasnou výukou mimo 
kolektiv, než jejich zařazení do speciálních škol či tříd, 
kde by měli omezený nebo žádný kontakt s intaktními 
žáky bez oboustranné možnosti těžit z přínosů 
společného vzdělávání. 
Předkladatel v odůvodnění argumentuje i zjištěním 
České školní inspekce (dále jen „ČŠI“), podle níž 

 

 

 

 

Úmluva o právech osob se zdravotním 
postižením v čl. 24 Úmluvy zavazuje smluvní 
státy, aby zajistily začleňující vzdělávací 
systém a umožnily účinné zapojení osob se 
zdravotním postižením do života 
ve svobodné společnosti. Za tímto účelem 
zajistí, aby osoby se zdravotním postižením 
nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny 
ze všeobecné vzdělávací soustavy. Zároveň 
je v čl. 24 Úmluvy stanoveno, že účinná 
opatření individualizované podpory mají být 
realizována v prostředí, které v souladu 
s cílem plného začlenění maximalizuje 
vzdělávací pokroky a sociální rozvoj. Osobám 
nevidomým, neslyšícím a hluchoslepým, 
zejména dětem, má být poskytováno 
vzdělávání v jazycích a způsobech 
a prostředcích komunikace, které jsou 
pro dotyčnou osobu nejvhodnější 
a v prostředích, které maximalizují vzdělávací 
pokroky a sociální rozvoj. Česká republika 
zavedla inkluzívní vzdělávací systém s co 
nejvyšší možnou mírou zapojení těchto dětí 
do společnosti. To znamená i podporu 
samostatnosti a přípravu na budoucí osobní 
i profesní život. Asistent pedagoga není 
osobní asistent žáka. Omezení počtu 
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učitelé upozorňovali na to, že ostatní žáky ruší 
přítomnost asistenta pedagoga ve třídě (pokud 
pracuje s jedním žákem nebo se pohybuje po třídě). 
K tomu je potřeba uvést, že toto zjištění ČŠI se 
vztahuje již na přítomnost jednoho asistenta 
pedagoga ve třídě. Omezení celkového počtu 
pedagogických pracovníků na třídu, tak tento aspekt 
v zásadě neřeší. 
Předkladatele k této změně vede také finanční 
náročnost personálních podpůrných opatření. 
Rozumím tomu, že nastavení podmínek společného 
vzdělávání musí být ekonomicky únosné. Domnívám 
se však, že je krajně nevhodné snažit se dosáhnout 
tohoto cíle paušálním omezením počtu 
pedagogických pracovníků v obecně závazném 
právním předpise. Ten totiž neumožňuje učinit 
z tohoto pravidla v odůvodněných případech výjimku 
v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Mám za to, 
že vhodnější cestou je metodické vedení ŠPZ tak, 
aby doporučovala přednostně sdíleného asistenta 
pedagoga před individuálním asistentem pedagoga, 
pokud taková forma podpory bude dostačující 
v podmínkách dané školy a SVP konkrétních žáků. 
Na legislativní úrovni se to ostatně navrhuje v příloze 
č. 1 vyhlášky, kde se finanční prostředky 
na personální podpůrná opatření poskytují pouze 
v případě, pokud žák nemůže využít již dříve 
doporučené podpůrné opatření na základě 
doporučení pro jiného žáka. Dále se individuální 
práce v rámci pedagogické intervence či předmětu 
speciálně pedagogické péče podmiňuje tím, že nelze 
pro daného žáka využít skupinovou formu. 

pedagogických pracovníků se nevztahuje 
na spádovou školu (§ 34 odst. 3, § 36 odst. 7 
zákona č. 561/2004 Sb.).  

Vzdělávání žáků mimo kolektiv třídy vede 
k segregaci žáka a jeho omezování při 
osvojování sociálních a občanských 
kompetencí.  

Měkké nástroje, jako je metodické vedení 
školského poradenského zařízení, další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně 
asistentů pedagoga aj. jsou zakotveny 
ve strategických dokumentech MŠMT (Akční 
plán inkluzívního vzdělávání na období 
2019 – 2020, Dlouhodobý záměr 
vzdělávání  a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky 2019 – 2023). Další 
vzdělávání asistentů pedagoga aktuálně 
rovněž zajišťují ostatní přímo řízené 
organizace MŠMT, NUV a NIDV.  

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy  

http://www.nuv.cz/p/nv 

Žák přestoupí na nespádovou školu 
po konzultaci školského poradenského 
zařízení s nástupnickou školou, zda má 
podmínky poskytnout tomuto žákovi 
doporučená podpůrná opatření.  
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U asistentů pedagoga se pak jejich činnost v příloze 
vyhlášky primárně navazuje na skupinu žáků. 
Návrh připouští výjimku z pravidla maximálně dvou 
(resp. tří) pedagogických pracovníků, pokud 
to vyžaduje plnění povinnosti přednostního přijetí 
žáka k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo 
k povinné školní docházce. Více pedagogických 
pracovníků tak bude moci souběžně působit v jedné 
třídě, pouze pokud bude jejich potřeba patrná v době 
přijímání dítěte do mateřské školy či žáka do první 
třídy základní školy. Výjimka nedopadá na situace, 
když žák přestupuje na novou školu nebo když 
potřeba podpůrného opatření v podobě asistenta 
pedagoga vznikne u žáka až v průběhu jeho 
vzdělávání. 
Podobně nesouhlasím se snížením maximálního 
počtu pedagogických pracovníků ve speciálních 
třídách, a to z obdobných důvodů jako u snížení 
maximálního počtu pedagogických pracovníků 
v běžných třídách. Speciální třídy se zřizují 
pro konkrétní typ postižení. Každé postižení může být 
jinak náročné na podporu osobního charakteru. 
Z toho důvodu mi přijde nevhodné snižovat 
maximální počet pedagogických pracovníků paušálně 
pro všechny typy postižení v obecně závazném 
právním předpise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno.  

Ve speciálních třídách umožňujeme až tři 
asistenty pedagoga současně. 

169.  Svaz průmyslu 
a dopravy 

České 
republiky 

§ 17, odst. 
3 a 4 

Zásadní V § 17, odst. 3 a 4 požadujeme upravit:  
Ve třídách, odděleních a studijních skupinách mohou 
vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 2 
3 pedagogičtí pracovníci. Nejvýše 3 pedagogičtí 
pracovníci mohou ve třídě, oddělení a studijní 
skupině vykonávat přímou pedagogickou činnost 
souběžně v rozsahu maximálně poloviny týdenního 

Akceptováno částečně.  

(Omezení podle odstavců 1 až 3 se neuplatní 
u mateřské a základní školy, které v jeho 
plnění brání plnění povinnosti přednostního 
přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 nebo žáka 
podle § 36 odst. 7 zákona; v takové škole 

Akceptováno.  
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počtu povinných vyučovacích hodin stanovených 
rámcovým vzdělávacím programem nebo 
akreditovaným vzdělávacím programem, nebo 
poloviny provozu mateřské školy. Ve třídě, oddělení 
a studijní skupině může vykonávat pedagogickou 
činnost nejvýše 1 asistent pedagoga, jehož činnost 
je vykonávána jako podpůrné opatření. 
(4) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách 
zřízených podle § 16 odst. 9 zákona vykonávají 
pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 
pedagogičtí pracovníci. 
Odůvodnění: Snížení počtu pedagogických 
pracovníků ze čtyř na dva je příliš restriktivní a bude 
mít negativní dopady na třídy, kde je větší počet žáků 
s těžšími diagnózami a podpůrnými opatřeními 
vyššího stupně. Zásadně nesouhlasíme s omezením 
působení u třetího pedagogického pracovníka 
na pouhou polovinu vyučování. Proto navrhujeme 
celý text vypustit a změnit počet pedagogických 
pracovníků ze dvou na tři. Připomínku lze případně 
vyřešit nahrazením slova „nejvýše“ slovem „obvykle“. 
Současně nesouhlasíme také se striktním omezením 
na 3 pedagogické pracovníky v odst. 4. Ve třídě se 
mohou sejít žáci s velmi závažnými diagnózami 
a podpůrnými opatřeními vyššího stupně, proto 
může vzniknout potřeba většího množství 
pedagogických pracovníků (speciálních pedagogů, 
asistentů...) než 3, což ukazuje současná praxe. Proto 
navrhujeme celý odstavec 4 vyškrtnout.  

mohou v dotčené třídě, oddělení nebo 
studijní skupině vykonávat pedagogickou 
činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí 
pracovníci, z toho nejvýše 2 asistenti 
pedagoga. Omezení podle odstavců 1 a 2 se 
dále neuplatní u střední školy, konzervatoře 
nebo vyšší odborné školy.  

Jedná se o implementaci opatření, které 
směřuje ke skutečné integraci žáka 
do kolektivu a současně vede ke zkvalitnění 
vzdělávání všech dětí, žáků a studentů 
ve vzdělávacím systému, nejen těch 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem 
není snižovat finanční prostředky na společné 
vzdělávání (pro rok 2019 byl rozpočet 
regionálního školství mj. navýšen o 2 165 mil. 
Kč na podpůrná opatření), ale jejich účelné 
a efektivní čerpání spolu se zvyšováním 
kvality inkluzívního vzdělávání. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-
v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-
normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-
vydaju-rgs-3 

Akceptována připomínka k § 17 odst. 4.  

178.  UZS ČR § 17 
 

Zásadní 1) Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině 
se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými 
podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, 

Neakceptováno.  Akceptováno.   
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a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných 
opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb 
žáků.  
(2) Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až 
pátého stupně nesmí přesáhnout jednu třetinu žáků 
ve třídě, oddělení nebo studijní skupině. 
Z citovaného znění není jasné, jak řešit situaci, je-li 
ve třídě (20 žáků) 6 nebo více žáků s doporučenými 
podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně.   
Připomínkované znění: §17 a navrhované změny 
Ve třídách, odděleních a studijních skupinách mohou 
vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 
2 pedagogičtí pracovníci. Nejvýše 3 pedagogičtí 
pracovníci mohou ve třídě, oddělení a studijní 
skupině vykonávat přímou pedagogickou činnost 
souběžně v rozsahu maximálně poloviny týdenního 
počtu povinných vyučovacích hodin stanovených 
rámcovým vzdělávacím programem nebo 
akreditovaným vzdělávacím programem, nebo 
poloviny provozu mateřské školy. Ve třídě, oddělení 
a studijní skupině může vykonávat pedagogickou 
činnost nejvýše 1 asistent pedagoga, jehož činnost 
je vykonávána jako podpůrné opatření. (4) 
Ve třídách, odděleních a studijních skupinách 
zřízených podle § 16 odst. 9 zákona vykonávají 
pedagogickou činnost souběžně nejvýše 
3 pedagogičtí pracovníci.  (4) (5) Omezení podle 
odstavců 1 a 2 až 3 se neuplatní u mateřské a základní 
školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti 
přednostního přijetí žáka dítěte podle § 34 odst. 3 
nebo žáka podle § 36 odst. 7 zákona, a dále se 

1) Ustanovení obsahuje zpravidla 5 žáků, tzn. 
jejich nejvyšší počet není legislativně 
omezen. V odůvodněných případech se lze 
od tohoto pravidla odchýlit. V souvislosti 
s náběhem reformy financování k 1. 1. 2020 
bude mít škola k dispozici finanční prostředky 
k dělení vysokého počtu žáků do skupin.  

2) Omezení podle odstavců 1 až 3 se 
neuplatní u mateřské a základní školy, které v 
jeho plnění brání plnění povinnosti 
přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 
nebo žáka podle § 36 odst. 7 zákona; v takové 
škole mohou v dotčené třídě, oddělení nebo 
studijní skupině vykonávat pedagogickou 
činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí 
pracovníci, z toho nejvýše 2 asistenti 
pedagoga. Omezení podle odstavců 1 a 2 se 
dále neuplatní u střední školy, konzervatoře 
nebo vyšší odborné školy. Účinnost tohoto 
ustanovení bude mít odložený účinek 
po dobu trvání aktuálního doporučení 
ke vzdělávání žáka, ve kterém byl asistent 
pedagoga doporučen. Toto přechodné 
období může být využito k přestrukturování 
tříd a využití náběhu reformy financování 
k možnému dělení tříd na skupiny. 
Ministerstvo se v dalších proinkluzívních 
krocích bude zaměřovat na zvýšení kvality 
speciálně pedagogické podpory zajištěním 
působení dvou učitelů ve třídě (zejména 
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omezení podle odstavců 1 a 2 neuplatní u střední 
školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy. 
Navrhované znění: navrhuje se doplnit odstavec 5 
tak, že v němž se předmětné omezení neuplatní 
rovněž v případě škol poskytujících vzdělávání 
v rámci RVP ZŠS 2. díl (rehabilitační třídy) tedy takto:  
„Omezení podle odstavců 1 a 2 až 3 se neuplatní 
u mateřské a základní školy, které v jeho plnění brání 
plnění povinnosti přednostního přijetí žáka dítěte 
podle § 34 odst. 3 nebo žáka podle § 36 odst. 7 
zákona, a dále se omezení podle odstavců 1 a 2 
neuplatní u střední školy, konzervatoře nebo vyšší 
odborné školy a u škol poskytujících vzdělání dle 
RVP ZŠS 2. díl (rehabilitační třídy)“. 
Odůvodnění: Snížení počtu pedagogů 
na tzv. „tandem dvou pedagogů“ nelze akceptovat 
v  rehabilitačních třídách, kde je např. na 4- 6 žáků 
potřeba mít i 4 pedagogické pracovníky z důvodu 
zajištění bezpečnosti žáků (časté záchvaty epilepsie), 
z důvodu přesunů na invalidním vozíku 
(jsou vzděláváni většinou žáci s kombinovaným 
postižením). Ze zkušeností běžně v těchto třídách 
jsou 4 žáci na vozíku, což vede k tomu, že ve 3 lidech 
nelze zajištění zvládnout. Pokud budou uzákoněni 
3 pracovníci bez ohledu na specifické případy, 
nepovede  navrhovaná změna k úspoře finančních 
prostředků státního rozpočtu, ale naopak k navýšení, 
když tímto budou nuceny školy realizující vzdělávání 
žáků podle RVP ZŠS 2.díl (rehabilitační třídy) 
k rozdělení tříd, tedy např. ze dvou rehabilitačních 
tříd o 6ti žácích budou nuceni vytvořit  tři třídy 
o 4 žácích a s povolenými 3 pedagogickými 
pracovníky, což považujeme za zbytečný nárůst 

na všeobecně vzdělávací předměty), z nichž 
alespoň jeden je speciální pedagog. 

Jedná se o implementaci opatření, které 
směřuje ke skutečné integraci žáka 
do kolektivu a současně vede ke zkvalitnění 
vzdělávání všech dětí, žáků a studentů 
ve vzdělávacím systému, nejen těch se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem 
není snižovat finanční prostředky na společné 
vzdělávání (pro rok 2019 byl rozpočet 
regionálního školství mj. navýšen o 2 165 mil. 
Kč na podpůrná opatření), ale jejich účelné 
a efektivní čerpání spolu se zvyšováním 
kvality inkluzívního vzdělávání. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-
v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-
normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-
vydaju-rgs-3 

 

 

Akceptováno.   

Doplněna věta „Ve třídách, odděleních 
a studijních skupinách zřízených podle § 16 
odst. 9 zákona, ve kterých se současně 
vzdělávají žáci se středním a těžkým 
mentálním postižením, se souběžným 
postižením více vadami a s autismem, 
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finančních prostředků na náklady dalšího 
pedagoga/asistenta.  
Navrhované znění: „§15 odst. 3:  Školské poradenské 
zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je 
poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato 
doba dle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb 
žáka nepřesáhne 2 roky v případech stanovených 
v příloze č. ...k této vyhlášce a 4 roky v případech 
stanovených v příloze č. ...k této vyhlášce. Termín 
nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb 
uvede školské poradenské zařízení do zprávy 
a doporučení.“ 
Odůvodnění: Je naprosto nezbytné blíže specifikovat 
odůvodněné případy, v nichž je možno stanovit dobu 
až na 4 roky. Máme za to, že s ohledem na právní 
úpravu členění konkrétních podpůrných opatření 
do jednotlivých stupňů, kdy  pravidla jejich použití 
včetně normované finanční náročnosti podpůrných 
opatření druhého až pátého stupně jsou stanoveny 
v příloze č. 1 k této vyhlášce, je možno z uvedeného 
vycházet a jednotlivým specifickým potřebám žáků 
lze jasně a určitě přiřadit i dobu maximálního období 
poskytování podpůrných opatření. Dojde tím k jasně 
stanoveným pravidlům, snížení administrativy 
školských poradenských zařízení a vyloučení 
opakovaného posuzování u žáků, u nichž je zcela 
zřejmé, že nemůže dojít ke změně, či zlepšení. 
Připomínkované znění: „Na doporučení podle 
odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení 
při jeho vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 
a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu 
v něm stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž 
v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 

vykonávají přímou pedagogickou činnost 
souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

Příloha č. 1 nebude blíže specifikovat 
odůvodněné případy maximální doby 
platnosti doporučení. Poskytování 
podpůrných opatření se řídí individuálními 
vzdělávacími potřebami jednotlivce, 
je závislé na mnoha faktorech, nelze 
paušalizovat.  

Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 
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roky. V případě doporučení zařazení žáka do školy 
nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením 
je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku 
a dále pak nejvýše po dobu 2 let.“ 
Navrhované znění: „Na doporučení podle odstavce 1 
a postup školského poradenského zařízení při jeho 
vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 
obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm 
stanovenou, dle charakteru speciálních vzdělávacích 
potřeb žáka nejvýše po dobu 2 let v případech 
stanovených v příloze č. …..k této vyhlášce a nejvýše 
4 roky v případech stanovených v příloze 
č. ………….k této vyhlášce. V případě doporučení 
zařazení žáka do školy nebo třídy pro žáky s lehkým 
mentálním postižením je první doporučení platné 
nejvýše po dobu 1 roku a dále pak nejvýše po dobu 2 
let.“ 

zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

 

28.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 19 odst. 1 Zásadní Požadujeme doložení údajné duplicity, 
resp. ustáleného, jednoznačného 
a nezpochybnitelného výkladu takového ustanovení 
školského zákona, jež vymezuje přednostní 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve školách a třídách hlavního 
vzdělávacího proudu. Takový výklad požadujeme 
zanést do důvodové zprávy. 
Pakliže předkladatel tuto duplicitu nedoloží, trváme 
na zachování původního znění a ustoupení 
od záměru odst. 1 zrušit. 
Odůvodnění: Předložený materiál navrhuje zrušení 
ustanovení o přednostním vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
ve školách, třídách, odděleních nebo studijních 
skupinách hlavního vzdělávacího proudu. 

Neakceptováno. 

1) Co se týká úpravy v § 19 odst. 1, je nutné 
zmínit, že  dosavadní znění vyhlášky pouze 
parafrázuje pravidla vyjádřená v § 16 odst. 9 
větě druhé školského zákona, že vzdělávání 
ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského 
zákona je prostředkem ultima ratio 
aplikovatelným jen pokud by vzdělávání 
ve školách a třídách hlavního vzdělávacího 
proudu při současném uplatnění podpůrných 
opatření nevedlo k naplňování vzdělávacích 
možností a k uplatnění práva na vzdělávání 
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dle čl. 39 odst. 6 a 7 Legislativních pravidel 
vlády se do vyhlášky nepřejímají ustanovení 

Neakceptováno. 
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Předkladatel zrušení tohoto ustanovení odůvodňuje 
údajnou duplicitou se školským zákonem a zároveň 
deklarovaným názorem veřejnosti. Návrh ale 
neobsahuje informaci o tom, kde k duplicitě dochází 
ani neodkazuje na zdroj svého argumentu 
spočívajícího ve veřejném mínění.  
Školský zákon pouze vymezuje podmínky zařazení 
a vzdělávání těchto dětí, žáků a studentů ve třídách 
nebo skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona.  
Jednoznačné upřednostnění vzdělávání v běžném 
proudu před vzděláváním ve speciální škole, třídě, 
resp. skupině, odpovídá mj. zákazu diskriminace 
dle čl. 2 Úmluvy o právech dítěte, principu nejlepšího 
zájmu dítěte zaručenému čl. 3 téže Úmluvy, 
povinnosti zajistit účinný přístup postiženého dítěte 
ke vzdělání dle čl. 23 téže Úmluvy, způsobem 
vedoucím k dosažení co největšího zapojení dítěte 
do společnosti a co největšího stupně rozvoje 
osobnosti i doporučeními Výboru OSN pro práva 
osob se zdravotním postižením, která adresoval vládě 
České republiky v r. 2011, konkrétně: „Výbor smluvní 
straně doporučuje, aby uvedla v praxi novelizovaný 
školský zákon a myšlenku inkluzivního vzdělávání 
přijala jako základní princip vzdělávacího systému 
a aby v souladu s článkem 24 Úmluvy zajistila 
přijímání dětí se zdravotním postižením do škol 
hlavního vzdělávacího proudu. Výbor vyzývá smluvní 
stranu, aby zintenzivnila své úsilí a vyčlenila 
dostatečné finanční a lidské zdroje na zajištění 
přiměřených úprav, které chlapcům a dívkám se 
zdravotním postižením, včetně mentálního postižení, 
autismu a hluchoslepoty, umožní získat kvalitní 

prováděného zákona a vyhláška nesmí nově 
upravovat věci, jejichž úprava patří 
do zákona. Ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. přejímá obsah § 16 odst. 9 
věty druhé školského zákona a nově ho 
slovně vyjadřuje. Z těchto důvodů se jeví jako 
nanejvýš vhodné dané ustanovení vypustit. 
V případě nezbytnosti jiného slovního 
vyjádření popisovaného principu je třeba 
navrhnout přímou novelu zákona. 

2)  K posouzení souladu s rozsudkem D. H. 
a ostatní proti České republice: 

Na základě článku 14 Úmluvy ve spojení 
s článkem 2 Protokolu č. 1, a též článku 46 
Úmluvy v návaznosti na rozsudek D. H. 
a ostatní proti České republice, přijala Česká 
republika opatření, kterými má být zajištěno, 
že se romské děti nebudou v nepřiměřeně 
velkém počtu vzdělávat podle vzdělávacích 
programů upravených pro žáky s lehkým 
mentálním postižením a zároveň se nebudou 
vzdělávat odděleně od většinové populace. 

Výše uvedené bylo promítnuto 
do Revidovaného akčního plánu pro výkon 
rozsudku ESLP v případu D. H. a ostatní proti 
České republice ze dne 5. 2. 2016 (dále jen 
„akční plán“), který Česká republika 
předložila Výboru ministrů Rady Evropy 
a v němž uvedla především tato opatření: 
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inkluzivní vzdělání.“ V neposlední řadě je tento 
princip v souladu s rozsudkem D. H. a ostatní proti 
České republice a vnitrostátními dokumenty, které 
upravují výkon tohoto rozsudku. 
Zrušení tohoto ustanovení v prováděcím předpisu 
kromě toho, že povede ke zhoršení standardu 
uplatňování tohoto principu, odporuje výše 
zmíněným mezinárodním závazkům a Česká 
republika bude jen složitě tuto změnu 
před mezinárodními orgány obhajovat. 

- zrušení kategorizace žáků na žáky se 
zdravotním postižením/znevýhodněním 
a sociálním znevýhodněním a zavedení 
kategorie žáků se SVP jakožto žáků, kteří 
k naplnění svého práva na vzdělávání 
na rovném základě s ostatními potřebují 
poskytnutí PO; 

- zakotvení práva žáků se SVP 
na poskytnutí potřebných PO hrazených 
státem v běžné základní škole; 

- zakotvení zákazu vzdělávat ve třídách 
a školách pro žáky s mentálním 
postižením žáky bez tohoto postižení;  

- zrušení diagnostického pobytu ve třídách 
pro žáky s lehkým mentálním postižením; 

- omezení platnosti doporučení 
ke vzdělávání žáka ve škole či třídě pro 
lehce mentálně postižené na maximálně 
jeden rok, v jehož průběhu bude 
vyhodnoceno, zda je nadále 
opodstatněné; 

- omezení platnosti návazného doporučení 
k zařazení žáka do školy či třídy s lehkým 
mentálním postižením maximálně na dva 
roky, během nichž bude vyhodnoceno, 
zda je nadále opodstatněné; 

- postupné standardizování a zavádění 
do praxe nových diagnostických nástrojů; 

- zavedení možnosti revize diagnostiky; 
- posílení kontrolních pravomocí ČŠI vedle 

kontroly případných nesprávných 
zařazení žáků i na oblast poskytování 
poradenských služeb; 
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- provádění každoročního šetření činnosti 
poraden a jeho vyhodnocení; 

- provádění každoročního sběru dat 
o vzdělávání romských žáků a jeho 
vyhodnocení; 

- zavedení povinného posledního roku 
předškolního vzdělávání; 

- zrušení přílohy rámcového vzdělávacího 
programu základního vzdělávání 
pro lehce mentálně postižené. 

 
Z těchto hlavních opatření a záruk zajištění 
přístupu romských dětí k základnímu 
vzdělávání na rovném základě s ostatními se 
předkládaná novela nedotýká žádného. 
K navrhované změně je tedy nutné uvést, 
že i nadále zůstane zachováno pravidlo, 
podle kterého se ve školách či třídách 
zřízených pro žáky s mentálním postižením 
nebudou vzdělávat žáci bez tohoto postižení. 
To spolu s dalšími opatřeními 
již realizovanými na základě akčního plánu 
zcela jednoznačně skýtá i nadále dostatečné 
záruky, že se žáci bez mentálního postižení 
nebudou vzdělávat na základě obsahově 
„nižšího“ kurikula.   
 

 

3) Co se týká Úmluvy o právech dítěte, v čl. 2 
Úmluvy je zakázána diskriminace a v čl. 3 
Úmluvy je zdůrazněn zájem dítěte. V čl. 23 
Úmluvy je pak stanovena povinnost zajistit 
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účinný přístup postiženého dítěte 
ke vzdělání, a to způsobem vedoucím 
k dosažení co největšího zapojení dítěte 
do společnosti. Dále je však ve stejném 
článku zakotveno právo postiženého dítěte 
na zvláštní péči a právo postiženého dítěte 
k přístupu ke vzdělání, které umožní 
co nejvyšší stupeň rozvoje jeho osobnosti. 
Dle Úmluvy je tak povinností smluvních států 
zajistit, aby se dítě mohlo vzdělávat v hlavním 
vzdělávacím proudu, pokud při současné 
aplikaci podpůrných opatření povede toto 
vzdělávání k zapojení postiženého dítěte 
do společnosti a současně v souladu se 
zájmem dítěte povede k nejvyššímu stupni 
rozvoje osobnosti. Naopak pokud míra 
speciálních potřeb dítěte je tak vysoká, 
že by vzdělávání v hlavním vzdělávacím 
proudu nevedlo k naplnění nejlepšího zájmu 
a k dosažení maximálního stupně rozvoje 
dítěte a případně mu hrozilo vyčlenění 
z kolektivu, je povinností státu umožnit mu 
vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo 
studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona. Nadto se může dítě 
dobrovolně zapojit do zájmového vzdělávání 
nebo jiných volnočasových aktivit, které mu 
umožní dosáhnout zapojení do společnosti. 
Nové znění § 19 vyhlášky nadále stojí 
na principu přednostního zapojení 
postižených dětí do hlavního vzdělávacího 
proudu, tento princip je vyjádřen 
v § 19 odst. 1 vyhlášky tak, že do školy zřízené 
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dle § 16 odst. 9 školského zákona lze zařadit 
dítě jen, pokud by samotná podpůrná 
opatření ve škole, třídě, oddělení nebo 
studijní skupině, která není zřízena podle 
§ 16 odst. 9 zákona, nepostačovala 
k naplňování vzdělávacích možností žáka 
a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. 
V takovém případě se dítě může vzdělávat 
ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského 
zákona a Česká republika tak naplňuje 
povinnost uznání práva postiženého dítěte 
na zvláštní péči v souladu s jeho nejlepším 
zájmem za účelem naplnění jeho práva 
na vzdělání. 

České republice bylo vytýkáno 
mezinárodními organizacemi a jejich orgány 
to, že děti s lehkým mentálním postižením 
či jen v důsledku výchovy v odlišném 
sociálně-kulturním prostředí jsou často 
zařazovány do škol mimo hlavní vzdělávací 
proud, přestože je v jejich nejlepším zájmu 
vzdělávání v běžné škole za současné 
aplikace podpůrných opatření. Úprava § 19 
vyhlášky zcela odpovídá požadavkům 
mezinárodních smluv. K naplnění závazků 
z mezinárodních smluv je však nezbytné, aby 
k daným principům bylo přihlíženo v praxi 
zejména při vydávání doporučení školskými 
poradenskými zařízeními, při činnosti 
ředitelů, pedagogů a asistentů ve školách, 
k čemuž lze přispět zejména vzděláváním 
a osvětou výše jmenovaných osob 
a kontrolou ze strany České školní inspekce. 
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Duplicitní ustanovení by nevedlo k lepší 
aplikaci daného principu v praxi.   
Navrhované znění vyhlášky nepřipouští, 
aby byly do škol mimo hlavní vzdělávací 
proud zařazovány děti, které mají potíže 
s plněním školních povinností jen z důvodu 
původu v odlišném sociálně-kulturním 
prostředí a nezájmu jejich rodičů. 

4) Úmluva o právech osob se zdravotním 
postižením v čl. 24 Úmluvy zavazuje smluvní 
státy, aby zajistily začleňující vzdělávací 
systém a umožnily účinné zapojení osob se 
zdravotním postižením do života 
ve svobodné společnosti. Za tímto účelem 
zajistí, aby osoby se zdravotním postižením 
nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny 
ze všeobecné vzdělávací soustavy. Zároveň 
je v čl. 24 Úmluvy stanoveno, že účinná 
opatření individualizované podpory mají být 
realizována v prostředí, které v souladu 
s cílem plného začlenění maximalizuje 
vzdělávací pokroky a sociální rozvoj. 
Osobám nevidomým, neslyšícím 
a hluchoslepým, zejména dětem, má být 
poskytováno vzdělávání v jazycích 
a způsobech a prostředcích komunikace, 
které jsou pro dotyčnou osobu nejvhodnější, 
a v prostředích, které maximalizují vzdělávací 
pokroky a sociální rozvoj. Česká republika 
proto musí zavést inkluzívní vzdělávací 
systém s co nejvyšší možnou mírou zapojení 
těchto dětí do společnosti, avšak zároveň má 
být vzdělávání realizováno v prostředí, které 
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maximalizuje vzdělávací pokroky a sociální 
rozvoj. V souladu s výše uvedeným by měla 
být většina zdravotně postižených osob 
vzdělávána v hlavním vzdělávacím proudu 
a nejde-li o žáky se zvláště závažným 
postižením, bude běžná škola vhodným 
prostředím pro vzdělávací pokroky a sociální 
rozvoj. V případě zvláště závažného postižení 
bude naopak vhodným prostředím spíše 
škola zřízená dle § 16 odst. 9 školského 
zákona. Při zařazování zdravotně postižených 
dětí do škol musí být rozhodováno na základě 
individuálních okolností týkajících se daného 
případu a s ohledem na požadavek, 
že zařazení dítěte mimo hlavní vzdělávací 
proud je prostředkem ultima ratio. 
Na základě těchto skutečností se jeví § 19 
vyhlášky jako úprava odpovídající 
požadavkům Úmluvy. 

102. Veřejná 
ochránkyně 

práv Mgr Anna 
Šabatová, 

Ph.D. 

§ 19 odst. 1 Zásadní Předkladatel navrhuje z vyhlášky vypustit ustanovení, 
podle kterého se žáci s postižením přednostně 
vzdělávají v běžných školách. S touto navrhovanou 
změnou nesouhlasím. 
Již v roce 2016 byla Česká republika v Závěrečném 
doporučení Výboru OSN pro práva osob se 
zdravotním postižením k úvodní zprávě České 
republiky (dále jen „závěrečné doporučení“) 
napomínána v souvislosti s článkem 24 Úmluvy. Jak je 
rozepsáno v bodech 47 a 48 závěrečného 
doporučení, Česká republika nevěnuje dostatečně 
intenzivní úsilí na zajištění kvalitního inkluzivního 
vzdělávání, neboť významný počet chlapců a dívek 

Neakceptováno. 

Co se týká úpravy v § 19 odst. 1, je nutné 
zmínit, že dosavadní znění vyhlášky pouze 
parafrázuje pravidla vyjádřená v § 16 odst. 9 
větě druhé školského zákona, že vzdělávání 
ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského 
zákona je prostředkem ultima ratio 
aplikovatelným jen pokud by vzdělávání 
ve školách a třídách hlavního vzdělávacího 
proudu při současném uplatnění podpůrných 
opatření nevedlo k naplňování vzdělávacích 
možností a k uplatnění práva na vzdělávání 
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Neakceptováno.  
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se zdravotním postižením se vzdělává nadále 
ve školách a třídách mimo školy hlavního 
vzdělávacího proudu. Navrhovaná právní úprava je 
krokem zpět vzhledem k opatřením, která Česká 
republika přijala od vydání závěrečného doporučení 
směrem k zajištění inkluzivního vzdělávání. 
Podle předkladatele je právní úprava v § 19 odst. 1 
vyhlášky duplicitní ke školskému zákonu. Takto 
explicitně se však o přednostním vzdělávání žáků se 
SVP v běžných školách ve školském zákoně nehovoří. 
Nepřímo lze k tomuto závěru dojít výkladem 
§ 16 odst. 9 školského zákona, podle kterého se 
k zařazení žáka do školy podle tohoto ustanovení 
(dále jen „speciální škola“) či třídy přistupuje 
až tehdy, pokud nedostačuje poskytování 
podpůrných opatření. Předmětné ustanovení 
vyhlášky proto může sloužit jako důležitá pojistka 
proti nesprávnému zařazování žáků do speciálních 
škol a tříd (např. u hraničních případů, u kterých není 
dopředu zřejmé, zda poskytování podpůrných 
opatření v běžné škole postačí k tomu, aby žák naplnil 
své vzdělávací možnosti). Z toho důvodu považuji 
za důležité ustanovení ve vyhlášce ponechat. 
Zároveň se domnívám, že by zrušení tohoto 
ustanovení mohlo do terénu vyslat negativní signál, 
že dochází k odklonu od společného vzdělávání. 
Předkladatel v odůvodnění navrhované změny 
poukazuje na právní výklad tohoto ustanovení částí 
veřejnosti, podle kterého by se všichni žáci měli 
nejdříve vzdělávat v běžné škole. Tento výklad je 
chybný. Podle § 16 odst. 9 školského zákona se 
do speciálních škol (tříd) zařazují žáci, u kterých 
by vzhledem k jejich SVP samotná podpůrná opatření 

Dle čl. 39 odst. 6 a 7 Legislativních pravidel 
vlády se do vyhlášky nepřejímají ustanovení 
prováděného zákona a vyhláška nesmí nově 
upravovat věci, jejichž úprava patří 
do zákona. Ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. přejímá obsah § 16 odst. 9 
věty druhé školského zákona a nově ho 
slovně vyjadřuje. Z těchto důvodů se jeví jako 
nanejvýš vhodné dané ustanovení vypustit. 
V případě nezbytnosti jiného slovního 
vyjádření popisovaného principu je třeba 
navrhnout přímou novelu zákona. 
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nepostačovala. Školský zákon tedy nebrání tomu, 
aby byl žák do speciální školy či třídy zařazen 
již od samého počátku svého vzdělávání. Podobné 
pravidlo obsahuje i § 19 odst. 2 vyhlášky. Rozumím 
tomu, že část veřejnosti může být zmatena. 
Domnívám se však, že vhodným řešením této situace 
je osvěta, nikoli zrušení předmětného ustanovení. 

44.  Úřad vlády 
České 

republiky 
Odbor 

kompatibility 

§ 19 odst. 1 Zásadní Návrh v tomto bodě ruší odst. 1 paragrafu 19, který 
stanovil, že vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 
zákona (tj. např. žáci mentálně, tělesně či zrakově 
postižení) se přednostně uskutečňuje ve škole, třídě, 
oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena 
podle § 16 odst. 9 zákona. Tzn. výuka těchto žáků by 
měla, pokud jsou k tomu vhodné předpoklady, 
probíhat ve „standardní škole“. Jsme názoru, že dikce 
§ 19 odst. 1 konvenovala doporučením v rozsudku 
D. H. a ostatní.  V odůvodnění k tomu bodu je 
uvedeno, že školský zákon je v tomto ustanovení 
duplicitní a působí rozrůzněnost výkladu, přičemž 
velká část veřejnosti vnímá uvedení tohoto pravidla 
ve vyhlášce negativně, jako diskriminační a zavazující 
nejprve všechny žáky vzdělávat v běžné škole. Jsme 
názoru, že pravidlo uvedené v § 19 odst. 1 vyhlášky 
textu § 16 odst. 9 školského zákona neodporuje, 
ale vhodně ho doplňuje. Dle školského zákona je 
umístění dítěte s konkrétním hendikepem do školy, 
třídy či skupiny, která bude uzpůsobena jeho 
potřebám, možné pouze v případě, že výuka 
ve standardní formě není pro toto dítě vhodná, 
resp. k naplnění jeho vzdělávacích potřeb 
nepostačuje využití podpůrných opatření 
stanovených v § 16 odst. 2 školského zákona. Vše se 
děje na základě písemné žádosti zletilého žáka; 

Neakceptováno.  

Dosavadní znění vyhlášky pouze parafrázuje 
pravidla vyjádřená v § 16 odst. 9 větě druhé 
školského zákona, že vzdělávání ve škole 
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 
je prostředkem ultima ratio aplikovatelným, 
jen pokud by vzdělávání ve školách a třídách 
hlavního vzdělávacího proudu při současném 
uplatnění podpůrných opatření nevedlo 
k naplňování vzdělávacích možností 
a k uplatnění práva na vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dle čl. 39 odst. 6 a 7 Legislativních pravidel 
vlády se do vyhlášky nepřejímají ustanovení 
prováděného zákona a vyhláška nesmí nově 
upravovat věci, jejichž úprava patří 
do zákona. Ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. přejímá obsah § 16 odst. 9 
věty druhé školského zákona a nově ho 
slovně vyjadřuje. Z těchto důvodů se jeví jako 
nanejvýš vhodné dané ustanovení vypustit. 
V případě nezbytnosti jiného slovního 
vyjádření popisovaného principu je třeba 
navrhnout přímou novelu zákona. 

Akceptováno.  
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studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka 
a doporučení školského poradenského zařízení. 
Současně musí být zřejmé, že zvolený postup je 
v zájmu dítěte nebo studenta. Z toho dle našeho 
názoru vyplývá, že pokud je to v zájmu 
a schopnostech dítěte, mělo by se vzdělávat 
ve standardní formě školy, což v obecné rovině 
potvrzuje i § 19 odst. 1 vyhlášky.  
S ohledem na závěry rozsudku D. H. a ostatní, 
resp. řízení o porušení smlouvy č. 2014/2174, se 
domníváme, že je vhodné § 19 odst. 1 vyhlášky 
ponechat ve stávajícím znění. 

Výše popsaný princip je třeba v praxi 
důsledně aplikovat. K tomu může vést 
zejména osvěta a vzdělávání pedagogů 
ve věcech inkluze, nikoliv duplicitní uvedení 
principu v právním řádu. 

128.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 19 odst. 1 Zásadní Požadujeme ponechat § 19 odst. 1 v původním znění. 
Odůvodnění: Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním 
původního znění § 19 odst. 1, které priorizuje 
vzdělávání každého dítěte, tj. i dítěte s vyššími nároky 
na podporu z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb 
(§ 16 odst. 9 školského zákona), v hlavním 
vzdělávacím proudu.  
Samotný školský zákon spíše obecně ukotvuje právo 
dětí na vzdělání v hlavním vzdělávacím proudu 
a právo dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
na bezplatné poskytování podpůrných opatření. 
Je však vhodné, aby i prováděcí vyhláška, která se 
cíleně této cílové skupiny týká, tento základní princip 
inkluze a závazek přednostně vzdělávat děti uvedené 
v § 16 odst. 9 v běžných školách převzala. Mezi 
oběma právními předpisy není rozpor, naopak 
vyhláška na základě ustanovení § 19 odst. 1 
posiluje závazek pracovníků, kteří ovlivňují 
způsob vzdělávání dětí uvedených v § 16 odst. 9 
školského zákona, aby na toto pamatovali  
a primárně hledali cestu k tomu, jak tento závazek 

Neakceptováno. 

Co se týká úpravy v § 19 odst. 1, je nutné 
zmínit, že dosavadní znění vyhlášky pouze 
parafrázuje pravidla vyjádřená v § 16 odst. 9 
větě druhé školského zákona, že vzdělávání 
ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského 
zákona je prostředkem ultima ratio 
aplikovatelným jen pokud by vzdělávání 
ve školách a třídách hlavního vzdělávacího 
proudu při současném uplatnění podpůrných 
opatření nevedlo k naplňování vzdělávacích 
možností a k uplatnění práva na vzdělávání 
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dle čl. 39 odst. 6 a 7 Legislativních pravidel 
vlády se do vyhlášky nepřejímají ustanovení 
prováděného zákona a vyhláška nesmí nově 
upravovat věci, jejichž úprava patří 
do zákona. Ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. přejímá obsah § 16 odst. 9 
věty druhé školského zákona a nově ho 

Neakceptováno.  
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u každého jednotlivého dítěte v praxi naplnit. Toto 
ustanovení nijak nelimituje pracovníky v případě, 
že inkluze těchto dětí není možná, využít k jejich 
vzdělávání takové formy vzdělávání, které § 16 odst. 
9 školského zákona zavádí. Navíc taxativně uvedená 
znevýhodnění a diagnózy uvedené v tomto 
ustanovení nic nevypovídají o celkovém potenciálu 
konkrétních dětí vzdělávat se v hlavním vzdělávacím 
proudu a i z tohoto důvodu není vhodné jim tuto 
šanci brát.  

slovně vyjadřuje. Z těchto důvodů se jeví jako 
nanejvýš vhodné dané ustanovení vypustit. 
V případě nezbytnosti jiného slovního 
vyjádření popisovaného principu je třeba 
navrhnout přímou novelu zákona. 

Výše popsaný princip je třeba v praxi 
důsledně aplikovat. K tomu může vést 
zejména osvěta a vzdělávání pedagogů 
ve věcech inkluze, nikoliv duplicitní uvedení 
principu v právním řádu. 

139.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

§ 19 odst. 1 Zásadní Požadujeme ponechat § 19 odst. 1 v platném znění. 
Odůvodnění: Nelze souhlasit s odůvodněním, že jde 
jen o vypuštění duplicity se zákonnou úpravou, neboť 
školský zákon přednostní vzdělávání dětí s postižením 
v běžných školách explicitně nezmiňuje. V ustanovení 
§ 16 odst. 9 zákona je stanoven postup 
pro doporučení ke vzdělávání ve speciální škole nebo 
třídě „Zařadit do takové třídy, studijní skupiny nebo 
oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze 
dítě, žáka nebo studenta uvedené ve větě první, 
shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem 
k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka 
nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům 
dosavadního poskytování podpůrných opatření by 
samotná podpůrná opatření podle odstavce 2 
nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích 
možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání.“ 
Ustanovení vyhlášky ustanovení zákona upřesňuje 
a je tak důvodné jeho ponechání.  
Princip přednostního vzdělávání žáka uvedeného 
v § 16 odst. 9 zákona v jeho přirozeném prostření 
(ve škole, kde je obklopen sourozenci a vrstevníky 

Neakceptováno. 

Dosavadní znění vyhlášky pouze parafrázuje 
pravidla vyjádřená v § 16 odst. 9 větě druhé 
školského zákona, že vzdělávání ve škole 
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 
je prostředkem ultima ratio aplikovatelným 
jen pokud by vzdělávání ve školách a třídách 
hlavního vzdělávacího proudu při současném 
uplatnění podpůrných opatření nevedlo 
k naplňování vzdělávacích možností 
a k uplatnění práva na vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dle čl. 39 odst. 6 a 7 Legislativních pravidel 
vlády se do vyhlášky nepřejímají ustanovení 
prováděného zákona a vyhláška nesmí nově 
upravovat věci, jejichž úprava patří 
do zákona. Ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. přejímá obsah § 16 odst. 9 věty 
druhé školského zákona a nově ho slovně 
vyjadřuje. Z těchto důvodů se jeví jako 
nanejvýš vhodné dané ustanovení vypustit. 

Akceptováno.  
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z místa bydliště) je v souladu s nejlepším zájmem 
dítěte a vychází z mezinárodních právních norem. 
Jeho odstranění může mít negativní formativní účinek 
na aktéry vzdělávání a může vést ke zvýšenému tlaku 
na zákonné zástupce žáků s postižením ke vzdělávání 
v segregovaném prostředí speciálních škol. Přestože 
práva zákonného zástupce k volbě školy nejsou 
dotčena, je v situaci rozhodování 
o vzdělávací dráze svého dítěte s postižením 
zranitelnou osobou a z tohoto důvodu je třeba 
zvýšeně chránit vymahatelnost práv, které mu 
zaručují vyšší právní předpisy.  
Toto ustanovení promítá do národní právní úpravy 
závazek vyplývající z mezinárodní právní úpravy 
(především Úmluva OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, Úmluva o právech dítěte), 
navíc má značný vliv na interpretaci daných 
ustanovení v praxi. Proto požadujeme ponechání 
současného znění. 

V případě nezbytnosti jiného slovního 
vyjádření popisovaného principu je třeba 
navrhnout přímou novelu zákona. 

Výše popsaný princip je třeba v praxi 
důsledně aplikovat. K tomu může vést 
zejména osvěta a vzdělávání pedagogů 
ve věcech inkluze, nikoliv duplicitní uvedení 
principu v právním řádu. 

29.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 19 odst. 
2, odst. 3 a 

odst. 4 

Zásadní Vzhledem k tomu, že důvodová zpráva neobsahuje 
žádné údaje, které by tvrzenou potřebu dokládaly, 
požadujeme, aby byla doplněna o údaje o: 
- počtu škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona v členění dle druhu znevýhodnění, 
pro něž byly zřízeny, a dále dle sídla na úrovni ORP 
a kraje,  
- kapacity těchto škol dle rejstříku škol a školských 
zařízení a informaci o naplněnosti těchto škol ve 
školních rocích 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 
(údaje k 30. 9. 2018), 
- počtu dětí/žáků s doporučením PO ve stupni 4 a 5 
vzdělávaných ve školách běžného proudu a v režimu 
individuálního vzdělávání v členění podle druhu 

Akceptováno částečně.  

viz Příloha č. 1.  

Ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona 
nepředpokládá omezení případné 
„kombinace“ několika druhů hendikepů 
uvedených v § 16 odst. 9 na úrovni jedné 
školy (jedné právnické osoby). Výčet 
hendikepů v § 16 odst. 9 je taxativní a striktní 
v tom smyslu, že do „speciální školy“ nelze 
přijmout žáka, který nemá diagnostikován 
jeden z uvedených hendikepů (a u nějž 
nejsou splněny další zákonné podmínky), 
nijak však zřizovatele školy dále nelimituje 

Neakceptováno.  
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znevýhodnění, stupně školy, sídla školy, resp. bydliště 
na úrovni ORP/kraje, další relevantní informace 
týkající se dostupnosti vzdělávání dětí a žáků podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona  
- možností vzdělávací soustavy tyto potřeby 
saturovat,  
-předpokladu finanční náročnosti jednotlivých 
variant a dále doplnění informací o tom, jak 
předkladatel plánuje zajistit odbornost a kvalitu 
vzdělávání (specifikace personálních změn) v případě 
realizace navržené změny. 
Návrh je třeba s výše uvedenými informacemi znovu 
podrobit odborné diskusi. Bez doložení zmíněných 
údajů s navrhovanou změnou zásadně nesouhlasíme.  
Navíc se domníváme, že uvedené opatření je 
v rozporu s výše uvedenými mezinárodními závazky 
či jejich naplňování přinejmenším komplikuje. Pokud 
tomu tak je, požadujeme jej vypustit. 
Odůvodnění: Návrh zrušení „jednodruhovosti“ škol 
zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona, 
které jsou podle platného právního předpisu zřízeny 
pouze pro žáky se závažným druhem zdravotního 
postižení, je zdůvodněn příznivým sociálním 
dopadem na žáky s dalšími druhy zdravotního 
postižení. Z výše uvedeného však nevyplývá, jakou 
měrou se daná potřeba ve speciálních školách 
objevuje, v kolika případech je platná úprava 
nedostatečná, ačkoli již značnou měrou umožňuje 
společné vzdělávání dětí a žáků s širokým spektrem 
znevýhodnění. Předkladatel neuvádí ani to, jak zajistí, 
aby v prostředí takové různorodosti vzdělávacích 
potřeb zajistil adekvátní odbornou podporu 
pedagogických pracovníků. Připomínáme, že nelze 

v organizačním uspořádání školy jako takové. 
Takové omezení nelze nalézt ani v § 181 odst. 
1 písm. c) školského zákona, které ukládá 
kraji v samostatné působnosti „zřizovat 
mateřské, základní střední školy a školská 
zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 
9“. Ani toto ustanovení neskýtá žádný právní 
prostor pro omezení kraje při výkonu jeho 
samostatné působnosti z hlediska výkonu své 
zřizovatelské kompetence při určení 
konkrétní cílové skupiny žáků s hendikepy 
uvedenými v § 16 odst. 9, které bude možné 
vzdělávat ve speciální škole zřizované krajem. 

Pravidlo „jednodruhovosti“ školy jako takové 
je však nedůvodné zejména z věcného 
pohledu, neboť rozhodující z hlediska 
respektování a naplňování vzdělávacích 
potřeb jednotlivců není do jisté míry formální 
určení cílové skupiny činnost školy (druhu 
školy) jako takové, ale zejména faktické 
organizační nastavení jednotlivých tříd, 
ve kterých se žáci vzdělávají. V tomto smyslu 
je tedy stěžejní § 19 odst. 2 vyhlášky v té části 
vymezující jednodruhovost na úrovni 
konkrétní třídy, oddělení či studijní skupiny 
dané školy a pravidla pro případné zařazování 
žáků s jinými druhy hendikepu do takovéto 
třídy, oddělení či studijní skupiny. 

Při zřizování škol podle § 16 odst. 9 by přísné 
uplatnění pravidla činilo téměř nemožným 
zřízení školy, která by na jedné straně 
naplňovala další požadavky právních 
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připustit, aby deklarovaná kvalita vzdělávání ve 
školách, potažmo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 
klesala jen proto, aby se stávající síť těchto škol či tříd 
udržela či dále rozvíjela. 

předpisů (kupříkladu na nejnižší počty žáků) 
a kritéria hospodárnosti, efektivity 
a účelnosti, a na druhé straně požadavky 
přísného oddělení žáků s různými hendikepy.  

Možnému zneužití systému, zejména 
v podobě nesprávného zařazení žáka mimo 
hlavního vzdělávacího proudu, dále brání 
mechanizmy, které má k dispozici Česká 
školní inspekce, informovaný souhlas 
zákonných zástupců, možnost podat žádost 
o revizi doporučení. K tomuto účelu přispívá 
i podrobné výkaznictví a sběr dat ohledně 
počtu žáků podle jednotlivých druhů 
znevýhodnění, jakož i podstatně 
zintenzivněná kontrolní činnost.  

Zdůrazňovaným smyslem a cílem vzdělávání 
žáků těchto škol je vybavit všechny žáky 
souborem klíčových kompetencí na úrovni, 
která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak 
na další vzdělávání a uplatnění 
ve společnosti.  

Absolvent magisterského studia programu 
Speciální pedagogika je připraven motivačně 
i odborně na výchovně vzdělávací práci 
u dětí/žáků, mládeže a dospělých osob se 
speciálními výchovnými a vzdělávacími 
potřebami. Je vybaven teoretickými 
kompetencemi, které zajišťují odborné 
působení v oblasti maximálního rozvoje žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Ze studijních plánů vyplývá, 
že ke „specializaci“ speciálního pedagoga 
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dochází zejména na základě volby předmětů, 
ze kterých student skládá státní závěrečnou 
zkoušku. Hlubší studium problematiky 
zvyšující schopnost realizace speciální 
edukace po stránce obsahové i organizační 
je zajištěno postgraduálním studiem 
a v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků.  

 
79.  Plzeňský kraj § 19 odst. 2 Zásadní Třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle 

druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 
zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou 
vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným 
v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí 
přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků 
vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní 
skupině podle § 25.  
Návrh: 
Třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle 
druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 
zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou 
vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným 
v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí 
přesáhnout jednu čtvrtinu, v odůvodněných 
případech nesmí přesáhnout jednu polovinu 
nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, 
oddělení nebo studijní skupině podle § 25. 

Neakceptováno.  

Vzdělávání žáků s jiným znevýhodněním 
uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona 
bude kompenzováno zrušením 
jednodruhovosti škol v odst. 2.  

Vzdělávání většího počtu žáků s různými 
druhy zdravotního postižení je velmi 
organizační náročné a ohrožující kvalitu 
poskytovaného vzdělávání.  

Akceptováno.   

87.  Ústecký kraj § 19 odst. 2 Zásadní Požadujeme ponechat text ust. § 18 zákona. 
Ustanovení bodu 23. (dříve 21.) navrhujeme 
přečíslovat na body 22. a násl. 
 

Neakceptováno.  

K 31. 8. 2018 bylo ukončeno přechodné 
období pro poskytování podpůrných 
a vyrovnávacích opatření (§ 32 Přechodná 
ustanovení vyhlášky), a tím došlo 

Akceptováno.   

Požadavek realizace 
metodické porady 
škol.   
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k překlopení financování asistentů pedagoga 
na systém podpůrných opatření. Přestože 
požadavky na počet úvazků asistenta 
pedagoga v průběhu let kolísají, počet žádostí 
je dlouhodobě nízký. Do programu se 
opakovaně zapojují stejné kraje a počet 
požadovaných úvazků i škol je v posledních 
dvou obdobích srovnatelný. 

93.  Kraj Vysočina § 19 odst. 2 Zásadní Navrhujeme v § 19 odst. 2 stanovit, že počet žáků 
nesmí přesáhnout číslovku 3.  
Podle § 19 odst. 2 se ve třídách, odděleních 
a studijních skupinách v odůvodněných případech 
mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním 
uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet 
nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu 
žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní 
skupině podle § 25. Tento počet se rovná 3,5, resp. 3 
žákům, bylo by tedy vhodnější stanovit jednoznačně, 
že se jedná o   žáky. 

Neakceptováno.  

V případě, že by jeden žák navíc vytvořil 
skupinu větší než ¼, nesmí být tento žák 
přijat.   

  

Akceptováno.   

129.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 19 odst. 
2, odst. 3, 

odst. 4 

Doporu
čující 

Požadujeme ponechat § 19 v původním znění. 
Odůvodnění:  V návaznosti na výše uvedenou zásadní 
připomínku č. 9 nesouhlasíme s vypuštěním slova 
„školy“ z § 19 odst. 2 a odst. 4 vzhledem k tomu, 
že požadujeme zachování priorizace vzdělávání dětí, 
žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9 školského 
zákona v hlavním vzdělávacím proudu (tj. ponechání 
§ 19 odst. 1 v původním znění).  
Rovněž není zřejmé, co je myšleno pojmem nejlepší 
vzdělávací zájem uvedený v odůvodnění této změny, 
protože takový pojem nikde právně ani systémově 
ukotvený není. Zde lze polemizovat o tom, zda je 
v nejlepším zájmu žáka vzdělávat se segregovaně 

Neakceptováno.  

Ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona 
nepředpokládá omezení případné 
„kombinace“ několika druhů hendikepů 
uvedených v § 16 odst. 9 na úrovni jedné 
školy (jedné právnické osoby). Výčet 
hendikepů v § 16 odst. 9 je taxativní a striktní 
v tom smyslu, že do „speciální školy“ nelze 
přijmout žáka, který nemá diagnostikován 
jeden z uvedených hendikepů (a u nějž 
nejsou splněny další zákonné podmínky), 
nijak však zřizovatele školy dále nelimituje 

Neakceptováno.   
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v homogenní cílové skupině, kde chybí různorodé 
stimuly k všestrannému rozvoji dítěte, či mu dát šanci 
za předpokladu, že je to s využitím podpůrných 
opatření možné, vzdělávat se v běžném prostředí 
v různorodé skupině dětí, kde se mohou děti 
vzájemně obohacovat a tím i rozvíjet (včetně rozvoje 
sociálních dovedností, získání smyslu pro solidaritu 
a vzájemnou pomoc, větší otevřenosti k různorodosti 
ostatních). Navrhovaná změna naznačuje ústup 
od inkluze. 

v organizačním uspořádání školy jako takové. 
Takové omezení nelze nalézt ani v § 181 odst. 
1 písm. c) školského zákona, které ukládá 
kraji v samostatné působnosti „zřizovat 
mateřské, základní střední školy a školská 
zařízení pro děti a žáky uvedené 
v § 16 odst. 9“. Ani toto ustanovení neskýtá 
žádný právní prostor pro omezení kraje 
při výkonu jeho samostatné působnosti 
z hlediska výkonu své zřizovatelské 
kompetence při určení konkrétní cílové 
skupiny žáků s hendikepy uvedenými 
v § 16 odst. 9, které bude možné vzdělávat 
ve speciální škole zřizované krajem. 

Pravidlo „jednodruhovosti“ školy jako takové 
je však nedůvodné zejména z věcného 
pohledu, neboť rozhodující z hlediska 
respektování a naplňování vzdělávacích 
potřeb jednotlivců není do jisté míry formální 
určení cílové skupiny činnost školy (druhu 
školy) jako takové, ale zejména faktické 
organizační nastavení jednotlivých tříd, 
ve kterých se žáci vzdělávají. V tomto smyslu 
je tedy stěžejní § 19 odst. 2 vyhlášky v té části 
vymezující jednodruhovost na úrovni 
konkrétní třídy, oddělení či studijní skupiny 
dané školy a pravidla pro případné zařazování 
žáků s jinými druhy hendikepu do takovéto 
třídy, oddělení či studijní skupiny. 

Při zřizování škol podle § 16 odst. 9 by přísné 
uplatnění pravidla činilo téměř nemožným 
zřízení školy, která by na jedné straně 
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naplňovala další požadavky právních 
předpisů (kupříkladu na nejnižší počty žáků) 
a kritéria hospodárnosti, efektivity 
a účelnosti, a na druhé straně požadavky 
přísného oddělení žáků s různými hendikepy.  

Možnému zneužití systému, zejména 
v podobě nesprávného zařazení žáka mimo 
hlavní vzdělávací proud, dále brání 
mechanizmy, které má k dispozici Česká 
školní inspekce, informovaný souhlas 
zákonných zástupců, možnost podat žádost 
o revizi doporučení. K tomuto účelu přispívá 
i podrobné výkaznictví a sběr dat ohledně 
počtu žáků podle jednotlivých druhů 
znevýhodnění, jakož i podstatně 
zintenzivněná kontrolní činnost.  

Zdůrazňovaným smyslem a cílem vzdělávání 
žáků těchto škol je vybavit všechny žáky 
souborem klíčových kompetencí na úrovni, 
která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak 
na další vzdělávání a uplatnění 
ve společnosti.  

Pro žáky i rodiče školy zabezpečují 
poradenskou činnost.  

Absolvent magisterského studia programu 
Speciální pedagogika je připraven motivačně 
i odborně  na výchovně vzdělávací práci 
u dětí/žáků, mládeže a dospělých osob se 
speciálními výchovnými a vzdělávacími 
potřebami. Je vybaven teoretickými 
kompetencemi, které zajišťují odborné 
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působení v oblasti maximálního rozvoje žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Ze studijních plánů vyplývá, 
že ke „specializaci“ speciálního pedagoga 
dochází zejména na základě volby předmětů, 
ze kterých student skládá státní závěrečnou 
zkoušku. Hlubší studium problematiky 
zvyšující schopnost realizace speciální 
edukace po stránce obsahové i organizační 
je zajištěno postgraduálním studiem 
a v rámci celoživotního i dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. 

138.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

§ 19 odst. 2 
a odst. 4 

Zásadní Požadujeme ponechat současné znění 
§ 19 odst. 2 a 4.  
Odůvodnění:  K § 19 odst. 2 
Vypuštění slova „škola“ z § 19 odst. 2 části věty 
před středníkem vyhlášky č. 27/2016 Sb. považujeme 
z věcného i z legislativního hlediska za zmatečné 
a nekoresponduje s vysvětlením této změny 
v odůvodnění k § 19 odst. 2 vyhlášky. Jako 
problematické vnímáme i popis uvedený v závěrečné 
zprávě zhodnocení dopadů regulace  
(viz str. 6 třetí a čtvrtý odstavec pod tabulkou).  Část 
věty před středníkem v § 19 odst. 2 vyhlášky pouze 
přejímá úpravu uvedenou v §  9 odst. 9 věta první 
zákona č. 561/2004 Sb., kde je uvedeno, že pro „děti, 
žáky a studenty“ s uvedeným postižením nebo 
poruchami „lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, 
oddělení a studijní skupiny“. Úprava těchto dvou 
uvedených ustanovení je tedy v podstatě duplicitní 
a vypuštěním slova „škola“ se ustanovení § 19 odst. 2 
vyhlášky dostane do rozporu s §19 odst. 9 věta první 
zákona č. 561/2004 Sb.  

Neakceptováno. 

1) K jednodruhovosti škol podle § 16 odst. 9 
školského zákona: 

Cílem zrušení jednodruhovosti škol je 
umožnění existence sítě prostorově 
dostupných škol podle § 16 odst. 9 školského 
zákona v každém kraji pro co nejvíce druhů 
a stupňů zdravotního postižení a umožnit tak 
maximálnímu počtu žáků, bez ohledu na druh 
a stupeň jejich zdravotního postižení, 
aby mohli navštěvovat školu v místě, kde žijí, 
aniž by se musela jejich rodina stěhovat, nebo 
aby museli žít mimo jejich bydliště. 

Dle čl. 24 odst. 2 písm. b Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením jsou smluvní 
státy povinny zajistit žákům se zdravotním 
postižením přístup k začleňujícímu, 
kvalitnímu a bezplatnému základnímu 
vzdělávání a střednímu vzdělávání v místě, 
kde žijí. V odst. 26 Obecného komentáře OSN 

Akceptováno.  
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K uvedenému dále viz též čl. 46 Legislativních pravidel 
vlády. „Do právního předpisu se zpravidla nepřejímá 
ustanovení jiného právního předpisu (recepce). 
Vhodnější je odkázat na ustanovení jiného právního 
předpisu formou normativního odkazu nebo 
v poznámce pod čarou.“ Pokud je však část 
ustanovení převzata, je třeba ji převzít přesně 
a stejnými slovy.  
Důležitost škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského 
zákona a jejich preference jako škol pro žáky s jedním 
druhem postižení podle § 19 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
spočívá v potřebné specializaci škol na konkrétní 
druhy postižení a tedy vyšší kvalitu takového 
vzdělávání, které je poskytováno žákům, u kterých je 
uskutečňování vzdělávání ve škole, třídě oddělení 
nebo studijní skupině, pokud jiné možnosti 
vzdělávání za užití podpůrných opatření nepostačují 
k naplňování konkrétních vzdělávacích možností 
žáka. Zcela chápeme praktické důvody, které 
předkladatele k navržení změny vedou, nemohou 
však vyvážit zájem na kvalitě vzdělávání a původním 
záměru zřizování takových škol za účelem zajištění 
odpovídajících možností pro vzdělávání skupiny žáků 
podle podmínek § 16 odst. 9 školského zákona.  
Zamýšleným řešením dojde ke snížení kvality 
poskytované podpory ve speciálních školách, jejichž 
klíčovou funkcí je a nadále by mělo být zajištění 
vysoce specializované péče o děti s konkrétním 
druhem zdravotního postižení. Praxe specializace 
škol na konkrétní druh postižení je zavedena 
školským zákonem od roku 2004, zaměření 
speciálních škol na konkrétní druh zdravotního 
postižení však sahá až do historie jejich vzniku 

k čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením upravujícího inkluzívní vzdělávání 
je uvedeno, že osoby se zdravotním 
postižením mají právo účastnit se základního 
vzdělávání 1. i 2. stupně (primary and 
secondary schools) v rámci prostředí (within 
the communities), kde žijí. Takoví žáci nemají 
být vysíláni mimo své bydliště za účelem 
plnění školní docházky. 

Navrhované znění § 19 vyhlášky, které ruší 
jednodruhovost škol podle § 16 odst. 9 
školského zákona, se tak oproti dosavadnímu 
znění přibližuje k naplnění požadavků čl. 24 
Úmluvy. Navrhovaný odst. 2 § 19 vyhlášky 
ruší pouze jednodruhovost škol, zachovává 
však jednodruhovost tříd, oddělení 
a studijních skupin, které i nadále budou 
zřizovány podle druhu znevýhodnění 
uvedeného v § 16 odst. 9  školského zákona. 
V důsledku navrhované úpravy tak nedojde 
k poklesu kvality vzdělávání ve třídách 
zřízených podle § 16 odst. 9. 

2) K rozporu § 19 odst. 2 a 4 se školským 
zákonem: 

 

Ze samotného textu zákona nikde neplyne, 
že se má škola zřizovat právě pro jeden druh 
znevýhodnění vyjmenovaných v § 16 odst. 9 
školského zákona. Z toho důvodu není návrh 
se zákonem v rozporu.  
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a promítá se i do profesní přípravy speciálních 
pedagogů. 
Současně se domníváme, že uvedená změna jde spíše 
proti cíli, který deklaruje zpracovatel posuzovaného 
návrhu, kterým je také úmysl nastavit prostupnost 
vzdělávacího systému žáků a vytvořit možnosti řešení 
neúspěšné integrace. 
Dále upozorňujeme, že opatření směřující k vytváření 
tříd pro žáky s problémy v chování, (viz odůvodnění 
k návrhu vyhlášky str. 8 k § 19 odst. 4) jsou v rozporu 
s poznatky vědy i snahami v rámci transformace 
psychiatrické péče o děti a dorost. Prosté umístění 
žáků s odlišnými příčinami problémů v chování 
do jedné třídy ve speciální škole není odborným ani 
systémovým řešením v oblasti péče o duševní zdraví 
dětí. Naopak toto prostředí může přispívat 
ke zhoršování psychického zdraví žáků a zvyšování 
závažnosti dopadů do projevů v chování. Záměrem 
předkladatele je navíc vytváření těchto tříd 
ve školách, které jsou odborně připraveny pro 
vzdělávání žáků s jinými druhy postižení (tělesným, 
mentálním, smyslovým). Speciální pedagogové 
působící v těchto školách nejsou odborně připraveni 
pro práci s dětmi s duševním onemocněním, protože 
se v rámci své specializace i praxe zaměřují na jiné 
druhy speciálních vzdělávacích potřeb.  
Odůvodnění § 19 odst. 4:  
Máme za to, že odůvodnění (viz strana 8 odůvodnění 
návrhu) provedené změny je zmatečné a nevystihuje 
provedenou změnu. K problematice duplicity právní 
úpravy viz též odůvodnění k § 19 odst. 2 návrhu 
vyhlášky. 
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170.  Svaz průmyslu 
a dopravy 

České 
republiky 

§ 19 odst.2 
a 4 

Zásadní V § 19, odst.2 a 4 požadujeme vypustit: 
(2) Třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány 
podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 
zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou 
vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným 
v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí 
přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků 
vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní 
skupině podle § 25. 
 
(4) Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené 
podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky s mentálním 
postižením se nevzdělávají žáci bez mentálního 
postižení. 
Odůvodnění: Oceňujeme vypuštění slova „Školy“ 
v odstavci 2, ale nadále považujeme odstavce 2 a 4 
za zbytečně omezující. Neexistuje žádný důvod 
omezovat ve třídě počet žáků s jiným znevýhodněním 
na čtvrtinu, třetinu či polovinu apod. Proč by nemohli 
být žáci s různým znevýhodněním společně v jedné 
třídě bez ohledu na jejich počet, když v běžné třídě 
spolu být mohou? Kvůli tomuto omezení se rok 
od roku snižuje počet speciálních tříd při běžných 
školách. Toto opatření je přímo v rozporu 
s myšlenkou společného vzdělávání. Žáci s různými 
diagnózami se vzdělávají podle stejného RVP, 
nic tudíž nebrání tomu, aby byli spolu v jedné třídě. 
V zahraničních úspěšných inkluzivních systémech 
podobné omezení neexistuje – žáci s LMP se 
v běžných třídách vzdělávají společně s žáky 
s různými speciálními vzdělávacími potřebami 
i bez nich. Proto navrhujeme vyškrtnutí obou 
odstavců.  

Neakceptováno.  

Základním principem při plnění rozsudku 
D. H. ze strany České republiky je legislativní 
zamezení společného vzdělávání žáků bez 
mentálního postižení ve třídách a školách se 
žáky s mentálním postižením. Jedná se 
rovněž o požadavek Evropské komise 
vyplývající z Akčního plánu inkluzívního 
vzdělávání.  

Požadavek Evropské komise při plnění 
Akčního plánu inkluzívního vzdělávání 
a součást strategických dokumentů (Akční 
plán inkluzívního vzdělávání na období 
2019 – 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 
2019  – 2023).   

 

Akceptováno.  
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103.  Veřejná 
ochránkyně 

práv Mgr Anna 
Šabatová, 

Ph.D. 

§ 19 odst. 3 Zásadní Předkladatel podobně jako v létě 2017 navrhuje 
zrušit pravidlo, podle kterého se speciální školy zřizují 
podle druhu znevýhodnění. Setrvávám na svých 
argumentech z loňského roku a s navrhovanou 
změnou nesouhlasím. 
Zřizovatel musí při výkonu svých kompetencí 
respektovat § 16 odst. 9 školského zákona (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 to, pro něž je škola určena. 
Školský zákon nedává zřizovateli možnost zřizovat 
jednu speciální školu pro více druhů znevýhodnění 
najednou. Daná právní úprava je kogentní a nelze se 
od ní odchýlit. Kdyby se vyhláška změnila tak, 
žeby umožnila zřizovat speciální školy pro více druhů 
znevýhodnění, byla by taková úprava v rozporu se 
školským zákonem, zejména s jeho jazykovým 
a teleologickým výkladem. Rovněž je potřeba zapojit 
výklad historický, neboť tato právní úprava navazuje 
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. 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. Česká 
republika udržuje systém speciálního školství, 
ale zároveň se od 1. září 2016 vydala cestou 
společného vzdělávání. Oddělené vzdělávání je pak 

Neakceptováno. 

Ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona 
nestanovuje jednodruhovost zřizovaných 
škol. Ustanovení se skládá z 3 vět. V první 
větě je výčet druhů zdravotního postižení 
a tato část ustanovení umožňuje zřizování 
škol podle § 16. odst. 9 školského zákona. 
Druhá věta ustanovení zakotvuje princip, 
že zařazení žáka do takové školy je 
prostředkem ultima ratio. Ve větě třetí jsou 
stanoveny podmínky pro zařazení žáka 
do takové školy. Žádná z vět neurčuje, 
že školy mají být jednodruhové. V tomto 
ohledu mlčí i důvodová zpráva. Jazykovým 
výkladem lze dospět k závěru, že zákon 
vícedruhovost škol připouští, neboť před 
slovem „nebo“ ve výčtu druhů postižení není 
čárka, jedná se tedy o „nebo“ ve slučovacím 
významu. 

Cílem zrušení jednodruhovosti škol je 
umožnění existence sítě prostorově 
dostupných škol podle § 16 odst. 9 školského 
zákona v každém kraji pro co nejvíce druhů 
a stupňů zdravotního postižení a umožnit tak 
maximálnímu počtu žáků, bez ohledu na druh 
a stupeň jejich zdravotního postižení, 
aby mohli navštěvovat školu v místě, kde žijí, 
aniž by se musela jejich rodina stěhovat, nebo 
aby museli žít mimo jejich bydliště. 

Dle čl. 24 odst. 2 písm. b Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením jsou smluvní 
státy povinny zajistit žákům se zdravotním 

Neakceptováno. 
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svázáno přísnými podmínkami, neboť jde o výjimku 
z pravidla (vzdělávaní v běžné škole), která se musí 
vykládat restriktivně. 
Rozumím argumentaci předkladatele, podle které 
navrhovaná změna zlepší dostupnost tohoto typu 
vzdělávání v oblastech s nižší populací (lepší dopravní 
spojení, menší časová, fyzická a sociální náročnost 
docházky žáka se SVP do speciální školy). Domnívám 
se však, že menší dostupnost speciálního vzdělávání 
pro žáky se SVP lze řešit i častějším zřizováním 
speciálních tříd v běžných školách. Uvědomuji si, 
že toto řešení může být zpočátku nákladné 
(zaměstnání speciálních pedagogů v běžné škole, 
úprava stávajících prostor, nákup speciálního 
vybavení). Jsem přesvědčena o tom, že přínosy 
tohoto řešení převládnou. Žáci se SVP a žáci intaktní 
se především budou moci potkávat o přestávkách, 
ve školní jídelně/družině a na školních 
a mimoškolních akcích a těžit tak ze společného 
vzdělávání. Zároveň posílení školního poradenského 
pracoviště (např. o speciální pedagogy) bude 
přínosné i pro žáky se SVP, kteří se vzdělávají na dané 
škole v běžných třídách. 
Zrušení jednodruhovosti speciálních škol může 
rovněž snížit kvalitu poskytovaného vzdělávání. 
Speciální pedagogové se totiž v rámci svého 
vysokoškolského vzdělávání specializují na práci 
s žáky s konkrétním typem SVP. Lze proto očekávat, 
že pedagogové na speciální škole pro žáky například 
s mentálním postižením nebudou mít vědomosti 
a dovednosti pro práci s žáky s vývojovými 
poruchami chování. Pokud by se měl tento 
kvalitativní nedostatek řešit přijetím nových 

postižením přístup k začleňujícímu, 
kvalitnímu a bezplatnému základnímu 
vzdělávání a střednímu vzdělávání v místě, 
kde žijí. V odst. 26 Obecného komentáře OSN 
k čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením upravujícího inkluzívní vzdělávání 
je uvedeno, že osoby se zdravotním 
postižením mají právo účastnit se základního 
vzdělávání 1. i 2. stupně (primary 
and secondary schools) v rámci prostředí 
(within the communities), kde žijí. Takoví žáci 
nemají být vysíláni mimo své bydliště 
za účelem plnění školní docházky. 

Navrhované znění § 19 vyhlášky, které ruší 
jednodruhovost škol podle § 16 odst. 9 
školského zákona, se tak oproti dosavadnímu 
znění přibližuje k naplnění požadavků čl. 24 
Úmluvy. Navrhovaný odst. 2 § 19 vyhlášky 
ruší pouze jednodruhovost škol, zachovává 
však jednodruhovost tříd, oddělení 
a studijních skupin, které i nadále budou 
zřizovány podle druhu znevýhodnění 
uvedeného v § 16 odst. 9  školského zákona. 
V důsledku navrhované úpravy tak nedojde 
k poklesu kvality vzdělávání ve třídách 
zřízených podle § 16 odst. 9. 

Dle čl. 39 Obecného komentáře OSN k čl. 24 
Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením upravujícího inkluzívní vzdělávání 
je povinností smluvních států postupně 
a plynule směřovat k realizaci čl. 24 Úmluvy. 
Není tedy nezbytné zavést pouze jednu 
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pedagogických pracovníků na speciální školu, pak by 
se tato situace dala lépe řešit zřízením speciální třídy 
v běžné škole, do které sice bude rovněž nutné 
přijmout nový personál, ale zachovají se benefity 
společného vzdělávání. 

soustavu škol pro všechny nyní, není-li to 
vzhledem k okolnostem možné, je však 
potřeba plynule směřovat k inkluzi 
v budoucnu. Je-li nezbytné zavést dočasné 
opatření, které se od myšlenky inkluze 
odklání, nesmí toto opatření mít 
nepřiměřený dopad na osoby se zdravotním 
postižením a nesmí být diskriminační. 
V současné době tedy není v rozporu 
s Úmluvou, že v České republice existují 2 
paralelní vzdělávací systémy. 

Zdůrazňovaným smyslem a cílem vzdělávání 
žáků těchto škol je vybavit všechny žáky 
souborem klíčových kompetencí na úrovni, 
která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak 
na další vzdělávání a uplatnění 
ve společnosti.  

Pro žáky i rodiče školy zabezpečují 
poradenskou činnost.  

Absolvent magisterského studia programu 
Speciální pedagogika je připraven motivačně 
i odborně na výchovně vzdělávací práci 
u dětí/žáků, mládeže a dospělých osob se 
speciálními výchovnými a vzdělávacími 
potřebami. Je vybaven teoretickými 
kompetencemi, které zajišťují odborné 
působení v oblasti maximálního rozvoje žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Ze studijních plánů vyplývá, 
že ke „specializaci“ speciálního pedagoga 
dochází zejména na základě volby předmětů, 
ze kterých student skládá státní závěrečnou 
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zkoušku. Hlubší studium problematiky 
zvyšující schopnost realizace speciální 
edukace po stránce obsahové i organizační je 
zajištěno postgraduálním studiem a v rámci 
dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků.  

134.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

§ 19 odst. 3 
a odst. 5 

Zásadní Ministerstvo spravedlnosti požaduje vypuštění 
novelizačních bodů 22 a 24. 
Odůvodnění:  Navrhované změny ruší 
tzv. „jednodruhovost“ škol zřízených podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona. 
Ministerstvo spravedlnosti konstatuje, že tento návrh 
je v rozporu se závazky, které pro Českou republiku 
vyplývají z povinnosti vykonat rozsudek Evropského 
soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti 
České republice.  
Navrhovaná právní úprava (§ 19 odst. 3) 
by umožňovala, aby žáci s lehkým mentálním 
postižením, mezi nimiž je stále nepřiměřeně vysoké 
procento romských žáků (podle sběru dat ze školního 
roku 2017/2018 šlo o 29,5 %), byli ve větší míře než 
dosud vzděláváni mimo běžné základní školy.  
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že dle judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva navazující 
na rozsudek D. H. a ostatní proti České republice je 
z pohledu zákazu diskriminace 
v přístupu ke vzdělávání určující nikoli pouze to, 
že se dotyční žáci vzdělávají podle redukovaných 
vzdělávacích plánů, ale též skutečnost, že jsou 
vzděláváni odděleně od běžných žáků (srov. např. 
Lavida a ostatní proti Řecku, č. 7973/10, rozsudek 
ze dne 30. května 2013). 

Akceptováno. 1) K jednodruhovosti škol 
podle § 16 odst. 9 školského zákona: 

Cílem zrušení jednodruhovosti škol je 
umožnění existence sítě prostorově 
dostupných škol podle § 16 odst. 9 školského 
zákona v každém kraji pro co nejvíce druhů 
a stupňů zdravotního postižení a umožnit tak 
maximálnímu počtu žáků, bez ohledu na druh 
a stupeň jejich zdravotního postižení, 
aby mohli navštěvovat školu v místě, kde žijí, 
aniž by se musela jejich rodina stěhovat, nebo 
aby museli žít mimo jejich bydliště. 

Dle čl. 24 odst. 2 písm. b Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením jsou smluvní 
státy povinny zajistit žákům se zdravotním 
postižením přístup k začleňujícímu, 
kvalitnímu a bezplatnému základnímu 
a střednímu vzdělávání v místě, kde žijí. 
V odst. 26 Obecného komentáře OSN k čl. 24 
Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením upravujícího inkluzívní vzdělávání 
je uvedeno, že osoby se  zdravotním 
postižením mají právo účastnit se základního 
vzdělávání 1. i 2. stupně (primary and 
secondary schools) v rámci prostředí (within 
the communities), kde žijí. Takoví žáci nemají 

Akceptováno.    
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Povinnost usilovat o integraci a inkluzivní vzdělávání 
pro Českou republiku vyplývá i z článku 24 Úmluvy 
o právech osob se zdravotním postižením. Výbor OSN 
pro práva osob se zdravotním postižením v bodě 11 
svého obecného komentáře č. 4 (2016) k právu 
na inkluzivní vzdělávání návodně poznamenává, 
že „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 tuto univerzální právní úpravu je 
o to aktuálnější, že vláda v loňském roce schválila 
návrh na ratifikaci opčního protokolu k uvedené 
úmluvě OSN, který umožňuje podávat stížnosti 
na nerespektování úmluvy, a tedy i principu 
inkluzivního vzdělávání (usnesení vlády ze dne 
22. května 2017 č. 391). Nelze tedy zavádět opatření 
směřující k rozšíření možností vzdělávání mimo hlavní 
vzdělávací proud. 
Ještě závažnější je skutečnost, že navrhovaná právní 
úprava (§ 19 odst. 5) by umožňovala, aby se 
ve školách zřízených pro žáky s lehkým mentálním 
postižením vzdělávali žáci, kteří toto postižení nemají, 
a zejména, jak uvádí předkladatel, žáci se závažnými 
poruchami chování a závažnými poruchami učení. 
Počet žáků s touto diagnózou, jak uvádí 
i předkladatel, v posledních dvou letech výrazně 
narostl. Dle poznatků z praxe je mezi těmito žáky 
nezanedbatelný podíl romských žáků. Otevřením 

být vysíláni mimo své bydliště za účelem 
plnění školní docházky. 

Navrhované znění § 19 vyhlášky, které ruší 
jednodruhovost škol podle § 16 odst. 9 
školského zákona, se tak oproti dosavadnímu 
znění přibližuje k naplnění požadavků čl. 24 
Úmluvy. Navrhovaný odst. 2 § 19 vyhlášky 
ruší pouze jednodruhovost škol, zachovává 
však jednodruhovost tříd, oddělení 
a studijních skupin, které i nadále budou 
zřizovány podle druhu znevýhodnění 
uvedeného v § 16 odst. 9  školského zákona. 
V důsledku navrhované úpravy tak nedojde 
k poklesu kvality vzdělávání ve třídách 
zřízených podle § 16 odst. 9. 

2) K posouzení souladu s rozsudkem D. H. 
a ostatní proti České republice: 

Na základě článku 14 Úmluvy ve spojení 
s článkem 2 Protokolu č. 1, a též článku 46 
Úmluvy v návaznosti na rozsudek D. H. 
a ostatní proti České republice, přijala Česká 
republika opatření, kterými má být zajištěno, 
že se romské děti nebudou v nepřiměřeně 
velkém počtu vzdělávat podle vzdělávacích 
programů upravených pro žáky s lehkým 
mentálním postižením a zároveň se nebudou 
vzdělávat odděleně od většinové populace. 

Výše uvedené bylo promítnuto 
do Revidovaného akčního plánu pro výkon 
rozsudku ESLP v případu D. H. a ostatní proti 
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nové možnosti, aby se tito žáci vzdělávali nikoli 
v běžných základních školách, ale ve školách pro žáky 
s lehkým mentálním postižením, se vytváří velké 
riziko, že se nepřiměřeně velké množství romských 
žáků bude opět vzdělávat ve školách pro lehce 
mentálně postižené, jakkoli podle běžného 
rámcového vzdělávacího programu. 
Je nutné zdůraznit, že Ministerstvo spravedlnosti 
si je vědomo existence řady záruk a pojistek systému, 
které by měly zajistit, že k nesprávné diagnostice 
či nesprávnému zařazení žáků nebude docházet. 
Na druhou stranu je nutné konstatovat, že tyto 
záruky prozatím nefungují tak dlouhou dobu, aby byly 
v praxi skutečně zakotveny a byly plně účinné. V této 
souvislosti je třeba opět připomenout, že podle 
posledních dostupných výsledků sběru dat tvořilo 
29,5 % žáků, kteří se vzdělávají podle vzdělávacího 
programu pro lehce mentálně postižené, romští žáci. 
Zároveň v prvních třídách, kde již proběhly 
diagnostiky i zařazení podle nových pravidel a nových 
záruk, podíl romských žáků tvořil 17,3 %, tedy stále 
nepřiměřeně velké procento. 
V současné době tedy není možné do systému vnášet 
prvek, který by mohl vést k nadměrnému vyřazování 
romských žáků mimo běžné základní školy. Tímto 
postupem by došlo k zásadnímu ohrožení dokončení 
výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice. 
Tento krok Ministerstvo spravedlnosti nebude 
schopno před Výborem ministrů Rady Evropy, který 
na výkon rozsudku dohlíží, obhájit. 
Zde je vhodné připomenout, že Výbor ministrů Rady 
Evropy ve svém rozhodnutí z června 2018 poprvé 
po 11 letech zmínil možnost, že by dohled nad 

České republice ze dne 5. 2. 2016 (dále jen 
„akční plán“), který Česká republika 
předložila Výboru ministrů Rady Evropy 
a v němž uvedla především tato opatření: 

 
- zrušení kategorizace žáků na žáky se 

zdravotním postižením/znevýhodněním 
a sociálním znevýhodněním a zavedení 
kategorie žáků se SVP jakožto žáků, kteří 
k naplnění svého práva na vzdělávání 
na rovném základě s ostatními potřebují 
poskytnutí PO; 

- zakotvení práva žáků se SVP 
na poskytnutí potřebných PO hrazených 
státem v běžné základní škole; 

- zakotvení zákazu vzdělávat ve třídách 
a školách pro žáky s mentálním 
postižením žáky bez tohoto postižení;  

- zrušení diagnostického pobytu ve třídách 
pro žáky s lehkým mentálním postižením; 

- omezení platnosti doporučení 
ke vzdělávání žáka ve škole či třídě pro 
lehce mentálně postižené na maximálně 
jeden rok, v jehož průběhu bude 
vyhodnoceno, zda je nadále 
opodstatněné; 

- omezení platnosti návazného doporučení 
k zařazení žáka do školy či třídy s lehkým 
mentálním postižením maximálně na dva 
roky, během nichž bude vyhodnoceno, 
zda je nadále opodstatněné; 
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výkonem rozsudku mohl být v dohledné době 
uzavřen. Pakliže Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy nicméně přijme takové opatření, které 
může zásadním způsobem příznivý vývoj, 
jež v rozhodnutí z června 2018 zmínil i Výbor 
ministrů, ohrozit, jde o krajně neodpovědný krok, 
jehož důsledky by musely být složitě napravovány 
v dalších letech. 
Nezbytné je též připomenout, že totožný návrh 
předkladatel předložil v návrhu novelizace 
předmětné vyhlášky již v červenci 2017. Na základě 
mj. i zásadní připomínky Ministerstva spravedlnosti 
o jeho rozporu s mezinárodními závazky České 
republiky od něj předkladatel ustoupil. Jelikož 
od loňského července nedošlo k žádné relevantní 
změně, jak vyplývá i z důvodové zprávy a závěrečné 
zprávy hodnocení dopadů regulace, je 
pro Ministerstvo spravedlnosti překvapivé, že tento 
návrh Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
předkládá znovu. 
V neposlední řadě, Ministerstvo spravedlnosti 
je přesvědčeno, že navrhovaná změna je 
ve flagrantním rozporu s nejlepším zájmem 
dotčeným dětí zakotveným mj. v článku 3 Úmluvy 
o právech dítěte. Případy tzv. „neúspěšné integrace“ 
či „nepovedené inkluze“, kdy základní školy neumějí 
pracovat s některými žáky se závažnými poruchami 
učení či chování, nelze řešit tak, že budou tyto děti 
odsunuty do škol pro lehce mentálně postižené. Toto 
řešení může být v krátkodobém horizontu 
pro dotčené dítě prospěšné, když mu bude věnována 
v menším kolektivu větší péče speciálních pedagogů, 
v dlouhodobém horizontu ovšem tato segregace 

- postupné standardizování a zavádění 
do praxe nových diagnostických nástrojů; 

- zavedení možnosti revize diagnostiky; 
- posílení kontrolních pravomocí ČŠI vedle 

kontroly případných nesprávných 
zařazení žáků i na oblast poskytování 
poradenských služeb; 

- provádění každoročního šetření činnosti 
poraden a jeho vyhodnocení; 

- provádění každoročního sběru dat 
o vzdělávání romských žáků a jeho 
vyhodnocení; 

- zavedení povinného posledního roku 
předškolního vzdělávání; 

- zrušení přílohy rámcového vzdělávacího 
programu základního vzdělávání 
pro lehce mentálně postižené. 

 
Z těchto hlavních opatření a záruk zajištění 
přístupu romských dětí k základnímu 
vzdělávání na rovném základě s ostatními se 
předkládaná novela nedotýká žádného. 
K navrhované změně je tedy nutné uvést, 
že i nadále zůstane zachováno pravidlo, 
podle kterého se ve školách či třídách 
zřízených pro žáky s mentálním postižením 
nebudou vzdělávat žáci bez tohoto postižení. 
To spolu s dalšími opatřeními 
již realizovanými na základě akčního plánu 
zcela jednoznačně skýtá i nadále dostatečné 
záruky, že se žáci bez mentálního postižení 
nebudou vzdělávat na základě obsahově 
„nižšího“ kurikula.   
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do prostředí žáků s lehkým mentálním postižením 
dané dítě dlouhodobě poznamená, jeho problém 
integrace do společnosti nijak nevyřeší, jen ho 
odsune na později, a naopak prohloubí a utuží jeho 
vyloučení a možnost zařazení do běžné společnosti. 
Dané opatření nepochybně může být úlevou pro 
běžné školy, které s těmito žáky dnes patrně mnohdy 
neumí pracovat, není však řešením v nejlepším zájmu 
dítěte, který v těchto otázkách musí být prvotním 
a nejdůležitějším kritériem a cílem, o nějž je 
usilováno. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy musí usilovat o poskytnutí metodické 
podpory dotčeným školám, případně i personální 
podpory a přijmout jiná vhodná opatření. 
Navrhované řešení je nicméně v rozporu s článkem 
14 Evropské úmluvy o lidských právech ve spojení 
s článkem 2 Protokolu č. 1 k Úmluvě, povinnostmi, 
které na základě článku 46 Úmluvy pro Českou 
republiku vyplývají z povinnosti řádně vykonat 
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci 
D. H. a ostatní proti České republice, článkem 24 
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a články 3, 4 a 28 Úmluvy o právech 
dítěte. 
 

 

4) K nejlepšímu zájmu dítěte dle čl. 3 Úmluvy 
o právech dítěte: 

Úmluva o právech dítěte stanoví, že zájem 
dítěte je předním hlediskem při jakékoli 
činnosti týkající se dětí, nikoliv však 
hlediskem zcela výlučným. V odst. 39 obecné 
připomínky Výboru OSN pro práva dítěte 
č. 14 (2013) o právu dítěte na to, aby byl jeho 
zájem předním hlediskem (čl. 3 odst. 1 
Úmluvy) [General Comment No. 14 (2013) on 
the right of the child to have his or her best 
interest taken as a primary consideration 
(art.3, para.1), online: 
https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/
docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf] je 
uvedeno, že přestože je nejlepší zájem dítěte 
předním hlediskem, může se dostat do 
rozporu se zájmy jiných dětí či dětí obecně. 
Pak je nezbytné posuzovat tento konflikt 
zájmů v každém individuálním případu 
a nalézt řešení, které vyvažuje protichůdné 
zájmy a je vhodným kompromisem. 

V čl. 28 Úmluvy o právech dítěte je zakotveno 
zejména právo dítěte na bezplatné a povinné 
základní vzdělání. Dosavadní i navrhované 
znění vyhlášky je v souladu s tímto 
požadavkem. 

5) K čl. 24 Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením: 
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Úmluva o právech osob se zdravotním 
postižením v čl. 24 Úmluvy zavazuje smluvní 
státy, aby zajistily začleňující vzdělávací 
systém a umožnily účinné zapojení osob se 
zdravotním postižením do života 
ve svobodné společnosti. Za tímto účelem 
zajistí, aby osoby se zdravotním postižením 
nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny ze 
všeobecné vzdělávací soustavy. Zároveň je 
v čl. 24 Úmluvy stanoveno, že účinná 
opatření individualizované podpory mají být 
realizována v prostředí, které v souladu 
s cílem plného začlenění maximalizuje 
vzdělávací pokroky a sociální rozvoj. Osobám 
nevidomým, neslyšícím 
a hluchoslepým, zejména dětem, má být 
poskytováno vzdělávání v jazycích 
a způsobech a prostředcích komunikace, 
které jsou pro dotyčnou osobu nejvhodnější, 
a v prostředích, které maximalizují vzdělávací 
pokroky a sociální rozvoj. Česká republika 
proto zavedla inkluzívní vzdělávací systém 
s co nejvyšší možnou mírou zapojení těchto 
dětí do společnosti, avšak zároveň má být 
vzdělávání realizováno v prostředí, které 
maximalizuje vzdělávací pokroky a sociální 
rozvoj. V souladu s výše uvedeným by měla 
být většina zdravotně postižených osob 
vzdělávána v hlavním vzdělávacím proudu 
a nejde-li o žáky se zvláště závažným 
postižením, bude běžná škola vhodným 
prostředím pro vzdělávací pokroky a sociální 
rozvoj. V případě zvláště závažného postižení 
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bude naopak vhodným prostředím spíše 
škola zřízená dle § 16 odst. 9 školského 
zákona. Při zařazování zdravotně postižených 
dětí do škol musí být rozhodováno na základě 
individuálních okolností týkajících se daného 
případu a s ohledem na požadavek, 
že zařazení dítěte mimo hlavní vzdělávací 
proud je prostředkem ultima ratio. 
Na základě těchto skutečností se jeví § 19 
vyhlášky jako úprava odpovídající 
požadavkům Úmluvy. 

179.  UZS ČR § 19  Připomínkované znění: (3) (2) Školy, třídy, Třídy, 
oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle 
druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 
zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou 
vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným 
v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí 
přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků 
vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní 
skupině podle § 25.  
Navrhované znění: (2) Třídy, oddělení a studijní 
skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění 
uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných 
případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s jiným 
znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, 
přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu 
čtvrtinu, přičemž v odůvodněných případech nesmí 
přesáhnout jednu polovinu nejvyššího počtu žáků 
vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní 
skupině podle § 25.  
Odůvodnění: Vymezení počtu žáků jiného druhu 
znevýhodnění, ohrožuje vzdělávání žáků 

Neakceptováno.  

Zvyšování nejvyššího počtu žáků s jiným 
znevýhodněním vzdělávajících se ve třídě, 
oddělení nebo studijní skupině podle § 25 
není ze strany MŠMT podporováno z důvodu 
rizika snižování kvality poskytovaného 
vzdělávání. Vzdělávací přístupy u různých 
druhů zdravotního postižení jsou ve většině 
případů odlišné a velmi specifické.  

Při rediagnostice žáků se zpravidla nemění 
druh zdravotního postižení, pouze stupeň 
či  rozsah nastavených podpůrných opatření. 
Počet žáků na třídu zřízenou podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona je stanoven 
v rozmezí 6 – 14 žáků. Toto rozpětí umožňuje 
předjímat možnost existence třídy v dalším 
školním roce.   

Akceptováno.     
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indikovaných pro vzdělávání ve škole zřízené 
dle §16 odst. 9 školského zákona v případě, že jejich 
zdravotní znevýhodnění nekoresponduje se 
zaměřením v jim dostupné třídě školy, může jim 
znemožnit vzdělávání i v případě, že třída není 
naplněna podle § 25. Tato pravidla znemožňují 
ředitelům škol efektivní naplňování tříd zřízených 
podle § 16 odst. 9 školského zákona.  
Škola je povinna zabezpečit vzdělávání přijatých žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, nelze 
předjímat počty žáků v daném školním roce a v dané 
třídě základního vzdělávání s jednotlivými druhy 
znevýhodnění tak, aby odpovídal počtu žáků 
stanovených pro třídu.  

104.  Veřejná 
ochránkyně 

práv Mgr Anna 
Šabatová, 

Ph.D. 

§ 19 odst. 5 Zásadní Předkladatel chce touto změnou umožnit vzdělávání 
ve speciálních školách zřízených pro žáky 
s mentálním postižením i žákům s jiným 
znevýhodněním. S tímto návrhem nesouhlasím. 
Předkladatel to odůvodňuje tím, že se otevře větší 
možnost pro vzdělávání žáků se závažnými 
poruchami učení, závažnými poruchami chování 
a kombinovaným postižením v menších žákovských 
kolektivech, které jsou v jejich nejlepším zájmu. Tito 
žáci by se však měli primárně vzdělávat ve speciálních 
školách pro žáky s vývojovými poruchami učení nebo 
chování či souběžným postižením více vadami. Pokud 
taková škola v nejbližším okolí neexistuje, pak lze tyto 
žáky zařadit do jakékoli speciální školy (kromě té, 
která je zřízena pro žáky s mentálním postižením) 
do počtu tří žáků na třídu. 
Žáci se závažnými poruchami učení, závažnými 
poruchami chování a kombinovaným postižením 
a žáci s mentálním postižením mají výrazně odlišné 

Akceptováno.  Akceptováno.   
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vzdělávací potřeby, vyžadují rozdílné úpravy 
prostředí, jinou odbornou specializaci pedagogů atd. 
I proto jsem přesvědčena, že pokud situaci nelze řešit 
ani jedním ze dvou výše uvedených způsobů, 
je vhodnější zřídit pro tyto žáky speciální třídu 
v běžné škole než je zařadit do speciálních škol 
společně s žáky s mentálním postižením. 
Zaprvé se domnívám, že běžné školy jsou schopné 
lépe reagovat na zajištění vzdělávacích potřeb žáků 
se závažnými poruchami učení a závažnými 
poruchami chování než speciální školy pro žáky 
s mentálním postižením. Navíc se díky tomuto 
postupu budou moci žáci (intaktní a se SVP) potkávat 
alespoň o přestávkách, ve školní jídelně/družině 
nebo na společenských, kulturních a sportovních 
akcích školy. Jak žáci se SVP, tak intaktní žáci tedy 
budou moci těžit z přínosů společného vzdělávání. 
Zadruhé mě k této variantě vede obava ze vzniku 
škol, ve kterých by se převážně vzdělávali romští žáci. 
Překvapuje mě, že předkladatel vzhledem 
k implementaci rozsudku Evropského soudu 
pro lidská práva (ESLP) ve věci D. H. a řízení proti 
České republice o nesplnění povinnosti vyplývající 
z rasové směrnice EU (tzv. infringement procedure) 
tyto obavy nesdílí. 
V této souvislosti připomínám princip nepřímé 
diskriminace, kdy na základě zdánlivě neutrálního 
kritéria (např. diagnostiky SVP a zařazení žáka 
do speciální školy) dojde k jeho znevýhodnění 
(vzdělávání ve škole s převahou romských žáků, kteří 
tak nemají prospěch z výhod smíšeného kolektivu). 
O nepřímou diskriminaci se nejedná, pokud 
zařazování žáků se SVP sleduje legitimní cíl, zvolené 
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prostředky jsou způsobilé dosáhnout tohoto cíle, jsou 
nezbytné a přiměřené. Podle ustálené judikatury 
ESLP v případech, kdy má rozdílné zacházení 
nepříznivý dopad na osoby určitého etnického 
původu, musí být ospravedlnění takového rozdílného 
zacházení vykládáno co nejpřísněji. Pokud by 
zpřístupnění speciální školy pro žáky s mentálním 
postižením mělo dát vzniknout škole s převahou 
romských žáků nebo posílit jejich dřívější koncentraci, 
pak si nedokážu představit, že by se tento stav dal 
obhájit. Tím spíše když se tomuto jevu dá předcházet 
zařazením žáků do speciálních škol zřízených 
pro jejich konkrétní znevýhodnění, zařazením 
do jiných speciálních škol než jsou ty pro žáky 
s mentálním postižením nebo zřízením speciálních 
tříd v běžných školách. 

43.  Úřad vlády 
České 

republiky 
Odbor 

kompatibility 

§ 3 odst. 1 Zásadní Žádáme vysvětlit, co je míněno novelizací tohoto 
paragrafu, který stanoví, že „Individuální vzdělávací 
plán školské poradenské zařízení nemusí doporučit, 
pokud jsou všechny informace podstatné 
pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení“.  Co se 
stane s individuálním vzdělávacím plánem, který 
zpracovává škola, pokud ho školské poradenské 
zařízení nedoporučí? 

Neakceptováno.  

Škola žákovi se speciálními vzdělávacími 
potřebami zpracovává individuální vzdělávací 
plán vždy na základě doporučení školského 
poradenského zařízení, jedná se o podpůrné 
opatření. Škola tedy bez doporučení 
školského poradenského zařízení individuální 
vzdělávací plán ani nezpracovává (jedná se 
o odlišný institut individuálního vzdělávacího 
plánu uvedeného v § 18 zákona č. 561/2004 
Sb., který může povolit ředitel školy).  

Akceptováno.  

49.  Jihomoravský 
kraj 

§ 3 odst. 1 Zásadní S ohledem na výše uvedené navrhujeme stávající 
znění § 3 odst. 1) vyhlášky neměnit. Pokud by však 
náš návrh nebyl akceptován, doporučujeme 
formulovat text odlišně, aby nebyly pochybnosti 
o tom, že IVP může být povolen a zpracován pouze 

Neakceptováno.  

Protože se v tomto případě jedná o institut 
individuálního vzdělávacího plánu jako 
podpůrného opatření, je jeho zpracování 

Připomínkové místo 
na text vypořádání již 
nereagovalo. 
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na základě doporučení poradenského zařízení a že 
nová úprava přináší jen výslovnou proklamaci zvážit 
potřebnost IVP. 
Odůvodnění: Návrh vyhlášky, který mění poslední 
větu § 3 odst. 1), se snaží regulovat množství 
vydávaných individuálních vzdělávacích plánů tím, 
že se pokouší „specifikovat“, kdy IVP doporučovat. 
S navrhovaným zněním zásadně nesouhlasíme, 
protože formulace textu prezentovanému záměru 
neodpovídá. Nový text nahrazuje větu, která 
parafrázuje podmínky školského zákona pro vydání 
IVP. Nový text svým obsahem spíše navozuje úvahy 
o tom, zda je třeba pro vydání IVP i nadále 
doporučení poradenského zařízení. Nový text navíc 
považujeme za nadbytečný, protože poradenské 
zařízení vždy odborně vyhodnocuje, zda je IVP 
pro žáka potřebné. Pokud není, pak jej nedoporučí. 
Nový text tuto praxi nijak nemění.  

školou podmíněno vždy doporučením 
školského poradenského zařízení. Nový text 
ustanovení nepovažujeme za zbytný 
z důvodu zjištění, že v některých případech 
byly individuální vzdělávací plány 
doporučovány paušálně všem žákům, kteří se 
měli vzdělávat podle minimálních 
očekávaných výstupů RVP ZV. V souvislosti 
s tím narostla výrazně administrativní zátěž 
škol vzdělávajících tyto žáky a následné 
zpracování individuálních vzdělávacích plánů 
se stávalo i formální záležitostí.  

Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 
zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

 

73.  Plzeňský kraj § 3 odst. 1 Zásadní Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, 
vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. 
Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě 
doporučení školského poradenského zařízení 
a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce 
žáka. Individuální vzdělávací plán školské poradenské 
zařízení nemusí doporučit, pokud jsou všechny 
informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny 
v doporučení. 
Návrh: 
Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, 
vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. 
Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě 
doporučení školského poradenského zařízení 
a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

Neakceptováno.  

Žádost zákonného zástupce či zletilého žáka 
je nahrazena informovaným souhlasem 
s doporučením školského poradenského 
zařízení. Liší se od institutu individuálního 
vzdělávacího plánu uvedeného v § 18 zákona 
č. 561/2004 Sb.  

Žádost o zpracování individuálního 
vzdělávacího plánu vyplývá ze školského 
zákona, ale vytváříme si předpolí pro úpravu 
zákona, pak již nebude nutné novelizovat 
vyhlášku.  

Akceptováno.   
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žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává 
na základě doporučení školského poradenského 
zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného 
zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán školské 
poradenské zařízení nemusí doporučit, pokud jsou 
všechny informace podstatné pro vzdělávání žáka 
uvedeny v doporučení. 

121.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 3 odst. 1 Zásadní Požadujeme ponechat ustanovení § 3 odst. 1 
v původním znění. 
Odůvodnění: Nelze se ztotožnit se změnou 
navrhovanou v § 3 odst. 1, podle níž nebude 
zpracováván individuální vzdělávací plán (dále „IVP“) 
u žáků, kde jsou všechny potřebné informace 
podstatné pro vzdělávání žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami uvedeny v doporučení. 
Navrhovaná změna vede spíše ke snížení kvality práce 
pedagogů než ke snížení administrativní zátěže.   
Tento plán by měl být naopak vytvářen u každého 
žáka, který potřebuje jakoukoli podporu bez ohledu 
na stupeň tak, aby podpůrná opatření směřovala 
k jasnému cíli, byly eliminovány neefektivní 
nadbytečné úkony a tím byla usnadněna práce 
pedagogů, která bude mít díky plánu jasnou 
strukturu, stanovený časový harmonogram 
a odpovědnosti, čímž se stává také působení 
pedagogů na dítě transparentní i navenek. 
Individuální vzdělávací plán by měl naopak práci 
s dítětem ze strany pedagogů zpřehledňovat 
a usnadňovat, nikoli a komplikovat. Spíše je potřebné 
rozvíjet kompetence pedagogů v tom, by věděli, jak 
jej mají efektivně k usnadnění práce využívat.  

Neakceptováno.  

Individuální vzdělávací plán je efektivní 
nástroj pedagoga k poskytování 
individualizovaného vzdělávání.  

Jeho vytváření každému žákovi s potřebou 
podpůrných opatření, tak jak se uvádí 
v připomínce, však nejenom povede 
k nadbytečné administrativní zátěži, 
ale současně vede k formálním postupům 
ze strany pedagogických pracovníků. 
Při analýze náběhu společného vzdělávání 
bylo zjištěno, že jsou často do těchto 
individuálních plánu jenom kopírovány 
informace z doporučení a tento dokument se 
stává pro vzdělávání zbytným. Je tedy třeba 
nastavit, aby jeho využívání bylo pouze v těch 
případech, kdy je zapotřebí upravit obsah 
vzdělávání žáka mimo rámec daný příslušným 
rámcovým vzdělávacím programem. 
Kompetence pedagogů k práci 
s individuálním vzdělávacím plánem jsou 
součástí dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků realizována např. Národním 
ústavem pro vzdělávání či Národním 
institutem dalšího vzdělávání.  

Akceptováno.   
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https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy  

http://www.nuv.cz/p/nv 

Na okraj je třeba poznamenat, že ne vše je 
řešitelné měkkými nástroji a některé 
potřebné změny vyžadují legislativní 
ukotvení.   

 

136.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

§ 3 odst. 1 Zásadní Požadujeme § 3 odstavec 1 ponechat v původním 
znění. 
Odůvodnění: Doporučení školského poradenského 
zařízení nemůže plně nahradit individuální vzdělávací 
plán (dále jen „IVP“). Takovéto omezení, které by 
mohlo vést k omezení zpracovávání IVP. Mimo to 
návrh omezuje i možnost účasti žáka a zákonného 
zástupce žáka, není-li žák zletilý, na procesu 
plánování, provádění a zhodnocení vzdělávání 
konkrétního žáka vyžadujícího užívání podporných 
opatření. Navrhované ustanovení je také velice vágní 
a domníváme se, že i z toho důvodu nemůže taková 
změna vést k dosažení deklarovaného cíle snížení 
administrativy a současně nezajišťuje jasnou 
specifikací, kdy se má IVP doporučovat. 

Neakceptováno.  

Úprava neruší institut individuálního 
vzdělávacího plánu.  Všemi požadavky 
na upřesnění závěru a využití novely vyhlášky 
se bude MŠMT zabývat. Bude řešeno 
metodickým doporučením k novele.  

 

Akceptováno.  

Pozn. zachování 
kompetence 
zákonných zástupců 
jak informovaného 
souhlasu 
při doporučení, tak 
při obsahu IVP.     

174.  UZS ČR § 3 
 

Zásadní Připomínkované znění: (1) Individuální vzdělávací 
plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální 
vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán 
se zpracovává na základě doporučení školského 
poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo 
zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací 
plán školské poradenské zařízení nemusí doporučit, 
pokud jsou všechny informace podstatné 
pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení. 

Neakceptováno.  

Odlišný institut individuálního vzdělávacího 
plánu (dále IVP) jako podpůrné opatření a IVP 
v § 18 školského zákona.  

Úpravou vyhlášky si připravujeme předpolí 
na změnu zamýšlenou pro novelu školského 
zákona, podle které by se IVP nepovoloval 
ve správním řízení.  

Akceptováno.   
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Navrhované znění: 
(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, 
vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. 
Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě 
doporučení školského poradenského zařízení 
a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce 
žáka. 
Odůvodnění: 
Individuální vzdělávací plán a jeho náležitosti definuje 
školský zákon v:  

• § 16 odst. 2 f)  
• § 18 
• § 19 i)  
• § 165 odst. 2 a)  

83.  Ústecký kraj § 5 odst. 1 Zásadní Požadujeme ponechat slova „nebo podle 
§ 18 odst. 1“ a předmětný bod nahradit textem 
„V § 4 odst. 2 se slova „nejméně jednou ročně 
vyhodnocuje“ nahrazují slovy „vyhodnocuje ve lhůtě 
přiměřené povaze speciálních vzdělávacích potřeb 
a době platnosti doporučení“. 
Odůvodnění: V odůvodnění návrhu vyhlášky je 
uvedeno, že v § 18 se jedná o asistenty pedagoga pro 
sociálně znevýhodněné žáky, nad rámec systémové 
podpory formou podpůrných opatření. 
Ve skutečnosti se jedná o podporu všech žáků 
s přiznaným podpůrným opatřením druhého 
až pátého stupně. Rozvojový program umožňuje 
financování těchto asistentů, pokud je třída, kde se 
tito žáci vzdělávají, naplněna do maximálního počtu 
žáků. Pokud by v podmínkách rozvojového programu 
toto opatření nebylo, školy by mohly více využívat 
tohoto podpůrného opatření. Vyplývá to z informací 
ředitelů škol, kteří se dotazují, zda musí mít 

Neakceptováno.  

K 31. 8. 2018 bylo ukončeno přechodné 
období pro poskytování podpůrných 
a vyrovnávacích opatření (§ 32 Přechodná 
ustanovení vyhlášky), a tím došlo 
k překlopení financování asistentů pedagoga 
na systém podpůrných opatření. Přestože 
požadavky na počet úvazků asistenta 
pedagoga v průběhu let kolísají, počet žádostí 
je dlouhodobě nízký. Do programu se 
opakovaně zapojují stejné kraje a počet 
požadovaných úvazků i škol je v posledních 
dvou obdobích srovnatelný. 

Akceptováno.   

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



71 
 

naplněnou třídu do max. počtu žáků, což zpravidla 
nemívají právě s ohledem na počet žáků s přiznanými 
podpůrnými opatřeními v této třídě. 
Nově vkládané ustanovení je navrženo, neboť změny 
obsahu vzdělávání a případně očekávané výstupy se 
mohou měnit vzhledem k povaze SVP žáka a jsou 
individuální. ŠPZ je schopno v doporučení určit lhůtu 

19.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 5 odst. 2 
a  odst. 6 

Zásadní Požadujeme zachovat stávající znění § 5. 
Odůvodnění: Navrhované znění uvádí: „Asistent 
pedagoga pracuje podle potřeby s žáky třídy, 
oddělení nebo studijní skupiny, …“.  
Navrhovaná úprava je v rozporu s  § 16 odst. 1 
školského zákona, které uvádí, že: „Dítětem, žákem 
a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami 
se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích 
možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv 
na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 
poskytnutí podpůrných opatření.“, přičemž právě 
těmto dětem následně garantuje cestou doporučení 
ŠPZ podpůrná opatření, včetně opatření spočívajícího 
v podpoře asistenta pedagoga. Jinou garanci zajištění 
asistenta pedagoga ve třídě zákon nezná. Podpůrná 
opatření ve smyslu školského zákona tedy nelze 
poskytovat skupině dětí, žáků či studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami, nejde-li 
o skupinu dětí, jimž v každém jednotlivém případě 
tuto podporu doporučí ŠPZ. 
Jakkoli lze pochopit záměr předkladatele, není možné 
jej za stávající právní úpravy realizovat cestou změny 
§ 5 a zrušením § 18 vyhlášky. Předkladatel tedy musí 
potřebu třídy jako celku řešit jinou cestou. 

Neakceptováno. 

Podpůrné opatření spočívající ve využití 
asistenta pedagoga slouží primárně 
k podpoře dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
za účelem naplnění jejich vzdělávacích 
možností. Děti, žáci a studenti se speciálními 
vzdělávacími potřebami však asistentovi 
pedagoga nezadávají práci a neurčují směry, 
jakými se má jeho činnost ubírat. 
Dle navrhovaného znění vyhlášky z činnosti 
asistenta pedagoga nadále budou 
benefitovat děti, žáci a studenti se 
speciálními vzdělávacími potřebami, účelem 
navrhovaných změn je toliko omezit počet 
asistentů pedagoga současně působících 
v jedné třídě na pedagogicky únosnou míru. 

 

Akceptováno.   

64.  Olomoucký 
kraj 

§ 5 odst. 2 Zásadní Není zcela zřejmé, proč je používáno pouze 
množného čísla „žáků“, v ust. § 5 odst. 1 je totiž 

Neakceptováno.  Akceptováno.   
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možnost vazby na vzdělávání pouze jednoho žáka 
zachována. Respektujeme skutečnost, že individuální 
asistence by byla možná pouze výjimečně, nicméně 
v některých případech bude nepochybně individuální 
asistence nezbytná, znění právní úpravy by pak této 
možnosti mělo odpovídat. Navrhujeme upravit 
následujícím způsobem: „Asistent pedagoga pracuje 
podle potřeby se žákem nebo žáky třídy …“ 
Obdobný problém pak může vyvstat, i pokud jde 
o ust. § 5 odst. 3 písm. a) a ust. § 5 odst. 4 písm. c) 
až f), jakkoliv respektujeme, že těchto ustanovení se 
návrh přímo nedotýká.  
Dále považujeme za nezbytné poukázat 
na skutečnost, že není žádným způsobem zakotven 
postup v případě, pokud ze třídy, ve které pracuje 
asistent pedagoga, odejde žák, na kterého je 
podpůrné opatření (asistent pedagoga) doporučeno, 
a ve třídě jsou další žáci, kteří toto podpůrné opatření 
využívají. Rovněž není žádným způsobem zakotven 
postup v případě poskytování podpůrných opatření 
personálního charakteru ve školách při 
zdravotnických zařízení, kde žáci pobývají většinou 
maximálně tři měsíce, žák personální podporu 
potřebuje, ale ta zůstává na kmenové škole.  Máme 
za to, že úprava postupu v těchto případech by měla 
být v úpravě zakotvena, jakkoliv respektujeme, 
že těchto problémů se návrh přímo nedotýká. 

Použití množného čísla „žáků“ je z důvodu 
zdůraznění principu sdílení asistenta 
pedagoga v návaznosti na připravovanou 
novelu zákona č. 561/2004 Sb. Jedná se 
o asistenta pedagoga, nikoliv o asistenta 
žáka.  

Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 
zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele. Pokud odejde 
ze školy žák, na kterého je navázáno 
podpůrné opatření asistent pedagoga, bude 
školským poradenským zařízením (dodatkem 
k doporučení) personální podpora asistenta 
pedagoga převedena na jiného žáka. 
V případě doporučení v souladu s touto 
novelou může ředitel již využít nově 
zavedenou podmíněnou normovanou 
finanční náročnost.  

Poskytování personální podpory ve školách 
při zdravotnických zařízeních je řešeno 
v rámci reformy financování účinné 
od 1. 1. 2020.  

 

123.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 5 odst. 2 Zásadní Požadujeme ponechat ustanovení § 5 odst. 2 
v původním znění. 
Odůvodnění: Nesouhlasíme s tím, aby asistent 
pedagoga pracoval primárně podle potřeby třídy, 
oddělení nebo studijní skupiny dle pokynu jiného 

Neakceptováno.  

- Jedná se o asistenta pedagoga nikoliv 
asistenta žáka, 

- jedná se o podporu samostatnosti 
žáka a jeho začlenění do kolektivu 

Akceptováno.   
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pedagogického pracovníka tak, jak to vyplývá 
z navrhované změny.  
Nelze odhlédnout od toho, jak je vymezeno podpůrné 
opatření v § 16 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
kde je uvedeno, že se podpůrnými opatřeními rozumí 
nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 
odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí 
nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo 
studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními 
vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné 
poskytnutí podpůrných opatření školou a školským 
zřízením. Středobodem působení pedagoga jsou tedy 
znevýhodněné děti, žáci a studenti se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Ti mají právo na poskytnutí 
podpory, které by nemělo být v právním předpise 
omezováno potřebami kolektivu ve třídě, oddělení 
nebo studijní skupině.  
Pokud dochází k narušování výuky díky efektivnímu 
využívání podpory za strany asistenta pedagoga 
ve třídě, potom by měla změna k lepšímu spočívat 
ve změně organizace práce ve třídě, která by měla být 
výsledkem domluvy mezi samotným pedagogem 
a asistentem o tom, jak své působení ve třídě sladí 
tak, aby byly naplněny potřeby všech žáků ve třídě. 
K tomuto není nutná legislativní změna, opět je to 
spíše o metodickém vedení, vzdělávání a supervizi 
pedagogického týmu na školách tak, aby byl schopen 
fungovat týmově.    

třídy, osvojování sociálních 
a občanských kompetencí, 

- další vzdělávání pedagogických 
pracovníků (asistentů pedagoga) je 
součástí dalších strategických 
dokumentů MŠMT (Akční plán 
inkluzívního vzdělávání na období 
2019 – 2020, Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy České republiky 
2019 – 2023). 

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-
programy  

http://www.nuv.cz/p/nv 

  

106.  Ministerstvo 
financí 

Sdílení 
asistenta 

Zásadní V případě sdílení asistenta pedagoga lze polemizovat 
nad jeho reálným využitím v běžných školách a tedy 
i nad případnou úsporou prostředků. Podle našeho 
názoru na běžných školách převažují žáci se speciálně 
vzdělávacími potřebami v různých ročnících nebo 

Vysvětleno.  

Cílem změny tohoto ustanovení vyhlášky 
není ušetřit finanční prostředky, ale jejich 
efektivní a účelné nakládání s nimi.  

Akceptováno.   
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v různých třídách v rámci jednoho ročníku, proto 
reálné sdílení jednoho asistenta bude možné pouze 
v omezené míře.  

Záměrem při poskytování kvalitního 
vzdělávání je právě (dle možností školy) 
zařadit žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami do různých tříd tak, aby docházelo 
co nejméně k rušivým procesům vznikajícím 
při větším množství pedagogických 
pracovníků ve třídě. Současně také 
podporujeme minimalizaci organizační 
náročnosti na strukturu vyučovací jednotky.  

Více viz také tematická zpráva České školní 
inspekce: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tema
ticke-zpravy/Vybrane-aspekty-
implementace-spolecneho-vzdelavani  

20.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 9 Zásadní Ustanovení § 9 i návazné úpravy týkající se osobní 
asistence v přílohách navrhujeme vypustit.  
Odůvodnění: Opakovaně připomínáme, že stávající 
znění odporuje úpravě osobního asistenta 
dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
v platném znění. Ten předpokládá, že službu 
osobního asistenta může využívat pouze ten, 
kdo pobírá příspěvek na péči. Působení osobního 
asistenta proto nelze umožnit na základě vyjádření 
ŠPZ. 

Neakceptováno.  

Není předmětem novely vyhlášky č. 27/2016 
Sb. Školské poradenské zařízení v dané 
situaci v doporučení pouze stanoví, že ředitel 
má působení této osoby umožnit, nikoliv 
zakládat nárok na její asistenci, protože ten 
plyne z jiných právních předpisů.  

Akceptováno.   

75.  Plzeňský kraj § 9 Zásadní Působení dalších osob, které žákovi se speciálními 
vzdělávacími potřebami po dobu jeho pobytu 
ve škole poskytují podporu podle jiných právních 
předpisů, zejména osobního asistenta, se umožní 
na základě vyjádření školského poradenského 
zařízení.  

Neakceptováno.  

Není předmětem novely vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. 

 

Akceptováno.   
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Školské poradenské zařízení nedoporučuje, ale 
vyjadřuje se k němu. Osobní asistent není 
pedagogickým pracovníkem a není zaměstnancem 
školy, z toho mohou pramenit problémy (pracovně-
právní vztahy, nejednotnost školy a osobního 
asistenta apod.). Osobní asistence je sociální službou. 
Mohou školské právní normy nárokovat sociální 
službu? Musí ředitel školy akceptovat nárokovost 
tohoto podpůrného opatření i za předpokladu, že 
o osobním asistentovi neví nic – není jeho 
zaměstnancem? 
Návrh: 
Působení dalších osob, které žákovi se speciálními 
vzdělávacími potřebami po dobu jeho pobytu 
ve škole poskytují podporu podle jiných právních 
předpisů, zejména osobního asistenta, se umožní 
na základě vyjádření školského poradenského 
zařízení a souhlasu ředitele školy a školského 
zařízení.  

21.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 10 Zásadní V  § 10 požadujeme doplnit: „V případě, že škola 
žákovi poskytuje podpůrná opatření 1. stupně, 
o jejich obsahu a cíli informuje zletilého žáka nebo 
zákonné zástupce nezletilého žáka.“ 
Dále požadujeme doplnit: „V případě, kdy 
o zpracování plánu pedagogické podpory požádá 
zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, 
škola tento plán musí zpracovat a vyhodnocovat.“ 
Odůvodnění:  Zdůvodnění zcela nově formulovaného 
§ 10, který vymezuje PO 1. stupně a zejména plánu 
pedagogické podpory (dále jen „PLPP“), odkazuje 
na různé vnímání PLPP a jeho účelnosti na straně 
pedagogické a poradenské komunity, a nově proto 
ponechává zcela v kompetenci školy, zda PLPP 

Neakceptováno.  

Cílem úpravy § 10 je mj. zjednodušení 
administrativních postupů na straně školy. 
Fakultativní zpracování plánu pedagogické 
podpory bylo řešeno již minulou novelou 
vyhlášky. Protože plán pedagogické podpory 
je nadále nepovinný dokument, nebudou 
legislativně stanovovány další podmínky 
administrace při jeho dobrovolné realizaci. 
Škola může zvolit jiné formy podpory při 
vzdělávání dětí a žáků s potřebou 
poskytování podpůrného opatření 1. stupně. 
Škole je povinnost dokladovat jejich 

Akceptováno.   
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zpracuje a bude pro podporu žáka v 1. stupni PO 
využívat nebo zvolí jinou formu plánování podpory.  
Připomínáme, že PLPP představuje opatření, které 
má významnou funkci pro adekvátní nastavení 
podpory, systematické plánovaní intervencí žáka 
a v neposlední řadě pak vyhodnocování její efektivity. 
PLPP považujeme za fakultativní nástroj v rámci 
pedagogické diagnostiky, která je pro individualizaci 
a uplatnění individuálních vzdělávacích strategií při 
práci s žáky zásadním principem. Podpůrná opatření 
1. stupně mají klíčovou úlohu především v prevenci 
rozvoje zásadnějších obtíží. Z výše uvedeného 
vyplývá, že škola je povinna informovat zletilého žáka 
nebo zákonné zástupce nezletilého žáka o obsahu 
a cíli poskytování PO 1. stupně, a zároveň, v případě, 
že zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka 
o zpracování PLPP požádá, škola je povinna jej 
zpracovat a vyhodnocovat. 

poskytování ukotvena v ustanovení 
§ 11 odst. 3, písm. d).  

Souhlasíme s tím, že včasná speciálně 
pedagogická diagnostika a intervence 
sehrává klíčovou úlohu při prevenci rozvoje 
dalších obtíží. Včasná intervence však může 
být řešena školou jinými formami 
a metodami, než je právě zpracování plánu 
pedagogické podpory.  

Obecná povinnost informovat žáka 
o postupech upravených touto vyhláškou 
v záležitostech týkajících jeho vzdělávání 
vyplývá z § 1 odst. 2. Není nutné informační 
povinnost specifikovat v § 10 s ohledem 
na „minimální dopad“ podpůrných opatření 
prvního stupně. Fakultativní zpracování plánu 
pedagogické podpory bylo řešeno již minulou 
novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

65.  Olomoucký 
kraj 

§ 10 odst. 2 Zásadní Návrh pomíjí, zda má škola povinnost s plánem 
pedagogické podpory seznámit žáka, resp. jeho 
zákonného zástupce, a příslušné pedagogické 
pracovníky. Máme za to, že tato povinnost by 
v případě, kdy je plán zpracován, měla být zakotvena. 

Neakceptováno.  

Jedná se o nepovinný dokument, škola si 
může upravit přílohu č. 5 dle svého uvážení, 
nebude paušalizováno právním předpisem.  
Za kvalitu poskytovaného vzdělávání 
odpovídá ředitel školy a je na něm, jakým 
způsobem bude i v případě poskytování 
podpůrných opatření 1. stupně škola 
postupovat.   

Akceptováno.   

124.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 10 Zásadní Požadujeme ponechat ustanovení § 10 v původním 
znění. 

Neakceptováno.  

Není předmětem novely vyhlášky č. 27/2016 
Sb. Povinnost zpracování plánu pedagogické 

Akceptováno.   
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Odůvodnění:  Navrhovaná změna vede k tomu, 
že zpracování plánu pedagogické podpory nebude 
pro školy povinností, kdy bude zpracování tohoto 
dokumentu dobrovolné na základě úvahy samotné 
školy. Navrhovaná změna zvyšuje pravděpodobnost 
toho, že tento nástroj umožňující plánovanou 
a strukturovanou práci s dítětem nebude v praxi 
využíván, přitom je jeho účelem naopak podporovat 
zjednodušení a vyšší efektivitu podpory poskytované 
žákovi tím, že budou eliminovány zbytečné, 
neefektivní a nahodile realizované úkony. Rovněž má 
zvyšovat objektivní náhled na situaci dítěte/žáka 
a studenta, má být pracovním nástrojem určujícím 
směr práce pedagogů.  
Potřebným opatřením je při využívání tohoto 
nástroje spíše metodická podpora a vzdělávání 
pedagogických pracovníků tak, aby změnili postoj 
k tomuto nástroji, nevnímali jej jako administrativní 
zátěž a naučili se jej efektivně využívat.  

podpory byla zrušena již minulou novelou. 
Poskytování podpůrného opatření 1. stupně 
je zajištěno ustanovením § 11 odst. 3 písm. 
d).  

125.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 11 odst. 2 
a odst. 4 

Zásadní Požadujeme ponechat ustanovení § 11 v původním 
znění. 
Odůvodnění: V návaznosti na výše uvedenou 
připomínku (ponechání § 10 v původním znění) 
rovněž požadujeme ponechat v původním znění i § 11 
odst. 2 a odst. 4, tj. uchovat povinnost školy předat 
plán pedagogické podpory školskému poradenskému 
zařízení pro účely poskytování poradenské pomoci 
tak, aby jím poskytovaná intervence byla 
koordinovaná a v souladu s plánem pedagogické 
intervence zpracovaným školou.  

Neakceptováno.  

Již je obsaženo v ustanovení § 11 odst. 3 písm. 
d)., připomínáme, že se jedná o nepovinný 
dokument.  

Pokud škola v rámci podpůrných opatření 
prvního stupně poskytovala plán 
pedagogické podpory, tyto informace 
na základě výše uvedeného ustanovení, 
má  rovněž povinnost školskému 
poradenskému zařízení předat.  

Akceptováno.   
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126.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 12 Zásadní V návaznosti na zásadní připomínku k § 10 
požadujeme ponechat ustanovení § 12 v původním 
znění. 

Neakceptováno.  

V § 12 odst. 3 je zahrnut i plán pedagogické 
podpory.  

Akceptováno.   

76.  Plzeňský kraj § 13 odst. 3 Zásadní Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode 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. 
Vzhledem k situaci ve školských poradenských 
zařízeních (celorepublikový nedostatek odborných 
pracovníků) doporučujeme ponechat 4 měsíce 
Návrh: 
Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne 
ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb 
žáka, nejpozději však do 4 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. 

Neakceptováno. 

Není předmětem novely vyhlášky č. 27/2016 
Sb. Doba 4 měsíců od podání žádosti 
do zpracování zprávy a doporučení školským 
poradenským zařízením byla stanovena 
po dobu náběhu společného vzdělávání 
1. 9. 2016 – 31. 8. 2018. V tomto období 
prošli všichni žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami rediagnostikou z důvodu 
stanovení podpůrných opatření a jejich 
financování. Návrh novely vyhlášky 
prodlužuje termíny rediagnostik, čímž dojde 
i ke snížení administrativní zátěže školských 
poradenských zařízení. Požadavek není 
možno akceptovat ani z důvodu zajištění 
včasného poskytování individualizovaného 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  

Akceptováno.   

108.  Ministerstvo 
financí 

§ 15 Zásadní Podle Odůvodnění „V současné situaci mají zákonní 
zástupci dětí a žáků možnost získat doporučení 
na podpůrné opatření v několika školských 
poradenských zařízení („ŠPZ“) a doporučení 
k potřebám žáka se mohou lišit, a  o i v závislosti 
na vůli zákonných zástupců.“.  
Do návrhu novely vyhlášky jsou doplněna nová 
ustanovení: Pro vzdělávání žáka lze v daném období 
vydat pouze 1 doporučení (viz § 15 odst. 4), ŠPZ bude 

Neakceptováno.  

Již je řešeno v rámci aktuálního znění 
vyhlášky (§ 12 odst. 3) – nutná komunikace 
školského poradenského zařízení a školy.   

Zavedení jednotného elektronického 
systému a vyhodnocení finančního dopadu 
se zvažuje pro nejbližší novelu školského 
zákona. Předpokládá se i legislativní 

Akceptováno.   
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zasílat doporučení škole (viz § 15 odst. 5). 
Jak bude řešena situace, pokud zákonní zástupci 
přesto získají více doporučení v daném období, neboť 
podle Odůvodnění „ŠPZ nejsou dosud propojena 
elektronickým systémem“ (tzn. že „ŠPZ může zjistit, 
zda žák již prošel diagnostikou, pouze přímou 
komunikací s konkrétní školou“)? Které doporučení 
bude potom závazné?  
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo efektivnější 
zavedení elektronického propojení ŠPZ, i v kontextu 
zásadní připomínky MF č. 4 a 5, přestože jsme si 
vědomi, že tento systém bude spojen s vyššími 
počátečními výdaji.   
Na základě výše uvedeného požadujeme 
do materiálu doplnit informaci, v jakém časovém 
horizontu MŠMT uvažuje o elektronickém propojení 
všech ŠPZ , včetně odhadu výdajů spojených se 
zavedením a provozování elektronického systému. 

ukotvení, nejbližší časový horizont je rok 
2021 a výše.  

176.  UZS ČR § 15 
 

 Připomínkované znění: „§15 odst. 3:  Školské 
poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, 
po kterou je poskytování podpůrného opatření 
nezbytné; tato doba zpravidla nepřesáhne 2 roky, 
přičemž v odůvodněných případech lze stanovit dobu 
až 4 roky. Termín nového posouzení speciálních 
vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské 
zařízení do zprávy a doporučení“ 
Navrhované znění :„§15 odst. 3:  Školské poradenské 
zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je 
poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato 
doba dle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb 
žáka nepřesáhne 2 roky v případech stanovených 
v příloze č. …k této vyhlášce a 4 roky v případech 
stanovených v příloze č. …k této vyhlášce. Termín 

Neakceptováno.  

Ve všech případech je navíc zavazující 
ustanovení, že zákonný zástupce žáka, zletilý 
žák nebo škola prostřednictvím zákonného 
zástupce žáka, mohou požádat o poskytnutí 
poradenských služeb školské poradenské 
zařízení (dále ŠPZ) v případě potřeby nebo 
v případě závažné změny ve vzdělávání žáka, 
vyžadující posouzení ŠPZ. 

Možnost až čtyřleté lhůty pro vyhodnocení 
účelnosti nastavení podpůrných opatření je 
výslovně spojena s termínem 
„v odůvodněných případech“. Tedy 
v takových, kdy je zřejmé, že vzdělávání 

Akceptováno.   
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nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb 
uvede školské poradenské zařízení do zprávy 
a doporučení“ 
 
Odůvodnění: Je naprosto nezbytné blíže specifikovat 
odůvodněné případy, v nichž je možno stanovit dobu 
až na 4 roky. Máme za to, že s ohledem na právní 
úpravu členění konkrétních podpůrných opatření 
do jednotlivých stupňů, kdy  pravidla jejich použití 
včetně normované finanční náročnosti podpůrných 
opatření druhého až pátého stupně jsou stanoveny 
v příloze č. 1 k této vyhlášce, je možno z uvedeného 
vycházet a jednotlivým specifickým potřebám žáků 
lze jasně a určitě přiřadit i dobu maximálního období 
poskytování podpůrných opatření. Dojde tím k jasně 
stanoveným pravidlům, snížení administrativy 
školských poradenských zařízení a vyloučení 
opakovaného posuzování u žáků, u nichž je zcela 
zřejmé, že nemůže dojít ke změně, či zlepšení. 
Připomínkované znění:„Na doporučení podle 
odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení 
při jeho vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 
a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu 
v něm stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž 
v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 
roky. V případě doporučení zařazení žáka do školy 
nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením 
je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku 
a dále pak nejvýše po dobu 2 let.“ 
Navrhované znění: „Na doporučení podle odstavce 1 
a postup školského poradenského zařízení při jeho 
vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 
obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm 

v běžné škole není a nebude (i při nasazení 
veškerých podpůrných opatření) v nejlepším 
zájmu žáka. 

Příloha č. 1 nebude blíže specifikovat 
odůvodněné případy maximální doby 
platnosti doporučení. Poskytování 
podpůrných opatření se řídí individuálními 
vzdělávacími potřebami jednotlivce, 
je závislé na mnoha faktorech, nelze 
paušalizovat.  

Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 
zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  
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stanovenou, dle charakteru speciálních vzdělávacích 
potřeb žáka nejvýše po dobu 2 let v případech 
stanovených v příloze č. …..k této vyhlášce a nejvýše 
4 roky v případech stanovených v příloze č. k této 
vyhlášce. V případě doporučení zařazení žáka 
do školy nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním 
postižením je první doporučení platné nejvýše 
po dobu 1 roku a dále pak nejvýše po dobu 2 let.“ 

46.  Jihočeský kraj § 15  
(bod 13) 

Zásadní Doporučujeme sjednotit text a termíny doporučení, 
obecné informace a termíny jsou uvedeny v §15 odst. 
3.  
„Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví 
dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření 
nezbytné; tato doba nepřesáhne 2 roky, přičemž 
v odůvodněných případech lze stanovit dobu až 4 
roky. Termín nového posouzení speciálních 
vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské 
zařízení do zprávy a doporučení.“  
Odůvodnění: Toto znění doporučujeme dát 
do souladu s § 20 odst. 2, § 22 odst. 1 vzhledem ke 
zpřehlednění této vyhlášky a stejného přístupu.  
U žáků s LMP doporučujeme stejné termíny platnosti 
doporučení z důvodu rovného a nediskriminačního 
přístupu k žákům.  
Návrhy změn této vyhlášky nekorespondují 
s Odůvodněním (důvodová zpráva) v části B zvláštní 
část k bodům 13 až 15 (§ 15 a 16). Především se jedná 
o nesoulad s § 15 odst. 1, kde je rozpor v době 
platnosti doporučení. Důvodová zpráva zřejmě 
nebyla upravena na poslední návrh změn vyhlášky 

Neakceptováno.  

Nelze sjednotit termíny rediagnostik i u žáků 
s lehkým mentálním postižením – požadavek 
Evropské komise při plnění Akčního plánu 
inkluzívního vzdělávání a součást 
strategických dokumentů (Akční plán 
inkluzívního vzdělávání na období 
2019 – 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 
2019  – 2023).   

 

Připomínkové místo 
na text vypořádání již 
nereagovalo. 

22.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

§ 15 odst. 3 Zásadní Požadujeme příkladným výčtem definovat 
a v důvodové zprávě blíže specifikovat „odůvodněné 
případy“. 

Neakceptováno.  Akceptováno.  
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vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

Odůvodnění: Návrh uvádí, že: „Školské poradenské 
zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je 
poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato 
doba nepřesáhne 2 roky, přičemž v odůvodněných 
případech lze stanovit dobu až 4 roky.“ Slovní spojení 
„v odůvodněných případech“ je zavádějící a neurčité.  

Zákonný zástupce žáka, zletilý žák mají 
oprávnění požádat o poskytnutí 
poradenských služeb školské poradenské 
zařízení v případě potřeby nebo v případě 
závažné změny ve vzdělávání žáka, vyžadující 
posouzení školského poradenského zařízení, 
a to bez ohledu na stanovený termín 
vyhodnocení. 

Možnost až čtyřleté lhůty pro vyhodnocení 
účelnosti zařazení žáka do speciální školy 
reaguje na nutnost přihlížet ke specifikům 
jednotlivých případů. Primárním pravidlem 
nicméně zůstává dvouletá lhůta. Delší lhůta 
musí mít odborně podložený a v doporučení 
řádně vyjádřený důvod opírající se o odborné 
posouzení a erudici školského poradenského 
zařízení.  Pouze v takových případech, kdy je 
zřejmé, že dosavadní podpůrná opatření 
či vzdělávání v běžné škole není a nebude 
(i při nasazení veškerých podpůrných 
opatření) v nejlepším zájmu žáka, je na místě 
použít lhůtu kratší.  

Jakýkoliv výčet ukotvený v právním předpisu 
není konečný a může být spíše matoucí. 
Z tohoto důvodu bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

Z připomínky jsme 
ochotni ustoupit, 
pokud předkladatel 
zpracuje metodický 
pokyn, kterým 
„odůvodněné 
případy“ usměrní, 
a tento pokyn s ÚV 
zkonzultuje před tím, 
než ho zveřejní 
a dříve, než vydá 
upravenou vyhlášku 
č. 27/2016 Sb.  

 

58.  Královéhradec
ký kraj 

§ 15 odst. 3 Zásadní Navrhujeme dvě varianty řešení:  
Varianta 1: použít přesnou formulaci věty první odst. 
3, která je uvedena v závěrečné zprávě a která 
na rozdíl od návrhu novely dává smysl. Znění odst. 3 
by bylo v této variantě následující: „Školské 
poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, 

Neakceptováno  

Nejzažší lhůta pro rediagnostiky 4 roky je 
stanovena v souladu se vzdělávacími etapami 
žáka (předškolní vzdělávání, 1. stupeň, 
2. stupeň, střední vzdělávání).  

Akceptováno.  
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po kterou je poskytování podpůrného opatření 
nezbytné; tato doba zpravidla nepřesáhne dva roky, 
přičemž v odůvodněných případech lze prodloužit 
o čtyři roky. Termín nového posouzení speciálních 
vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské 
zařízení do zprávy a doporučení.“ 
Varianta 2: vypustit část věty první za středníkem, 
což by zcela eliminovalo povinnost nadbytečných 
rediagnostik a umožnilo poradenským zařízením, aby 
v každém jednotlivém případě posoudily dobu 
platnosti doporučení individuálně. Případné hrozící 
rozdíly v dobách platnosti doporučení stanovované 
různými  ŠPZ u obdobných případů, by bylo možné 
řešit metodickým pokynem. Znění odst. 3 by pak bylo 
následující: „Školské poradenské zařízení  
v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování 
podpůrného opatření nezbytné. Termín nového 
posouzení speciálních vzdělávacích potřeb uvede 
školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení.“ 
Odůvodnění: Navržené znění odst. 3 je v rozporu 
s tím, co je uvedeno v závěrečné zprávě. Vypuštění 
slova „zpravidla“ jednak nedává smysl z legislativně 
technického pohledu, neboť jedna věta by nově 
stanovila dvě rozdílné maximální lhůty, jednak by 
navržená úprava nevedla k zamýšlenému účelu, a to 
omezit neúčelné poskytování poradenských služeb 
ŠPZ, ale naopak by až na výjimky striktně stanovila 
povinnost rediagnostikovat žáky se SVP každé dva 
roky. 

Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 
zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

 

85.  Ústecký kraj § 15 odst. 3 Zásadní Požadujeme na místo současného bodu 14. (dříve 
13.) vložit text: „V § 15 odst. 1 se slova „3 měsíce“ 
nahrazují slovy „6 měsíců“. Současné body 14. (dříve 

Akceptováno  

 

Akceptováno.  
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13) a následující tedy v návaznosti na toto vložení 
navrhujeme přečíslovat na body 15. a násl. 
Odůvodnění: V praxi je lhůta 3 měsíce často nereálná. 
Kontrolní vyšetření u odborných lékařů bývají 
zpravidla po roce, objednací lhůty jsou jinak dlouhé, 
dochází ke zbytečnému zatížení klienta či jeho 
zákonného zástupce, aby zajistil výpis ze zdravotní 
dokumentace kvůli „datu vystavení.“ 

127.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 15 odst. 3 
a odst. 4 

Zásadní Nesouhlasíme s otevřením možnosti prodloužit 
v odůvodněných případech dobu, po kterou je 
nezbytné poskytování podpůrného opatření na 4 
roky, aniž by někde nebyly stanoveny ony 
odůvodněné případy.  
Je důležité si uvědomit, že je lhůta 4 let velice dlouhá 
na to, aby nebyl komplexně a objektivně odborníkem 
ze školského poradenského zařízení přehodnocen 
účel a dopad podpůrného opatření na situaci 
a vzdělávací potřeby konkrétního žáka, na základě 
něhož by případně došlo ke korekci stanovené 
podpory. Za dobu 4 let se totiž mohou výrazně změnit 
potřeby samotného dítěte, žáka, studenta 
s postupným nabýváním kompetencí a vědomostí 
či okolnosti jeho situace.  
Chybí zde garance toho, že se každým dítětem bude 
zabývat odborník ze školského poradenského 
zařízení, což může v konečném důsledku vést 
k neúčelnému poskytování podpory, která nebude 
v průběhu času odpovídat aktuálním vzdělávacím 
potřebám dítěte a může výrazně přispět ke snížení 
jeho školní úspěšnosti a tím i k omezení jeho 
budoucích vzdělanostních šancí (např. může 
předčasně ukončit vzdělávací dráhu, atd.).   

Neakceptováno.  

Ve všech případech je navíc zavazující 
ustanovení, že zákonný zástupce žáka, zletilý 
žák nebo škola prostřednictvím zákonného 
zástupce žáka, mohou požádat o poskytnutí 
poradenských služeb školské poradenské 
zařízení v případě potřeby nebo v případě 
závažné změny ve vzdělávání žáka, vyžadující 
posouzení školského poradenského zařízení. 

Možnost až čtyřleté lhůty pro vyhodnocení 
účelnosti nastavených podpůrných opatření 
je výslovně spojena s termínem 
„v odůvodněných případech“. Tedy 
v takových, kdy je zřejmé, že vzdělávání 
v běžné škole i s veškerým možným 
podpůrným opatřením není a nebude 
v nejlepším zájmu žáka.  

Cílem změny termínu rediagnostik je 
odstranění zbytného přešetřování žáků. 
Lhůty vyšetření budou přizpůsobeny 
mj. i v souladu s jejich vzdělávacími etapami 
(předškolní vzdělávání, 1. stupeň, 2. stupeň, 
základní vzdělávání).  

Neakceptováno.  
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V části III. materiálu „Odůvodnění“ je uveden odkaz 
na možnost zákonných zástupců uplatnit oprávnění 
požádat o revizi zprávy nebo doporučení vydaného 
školským poradenským zařízením ze strany právnické 
osoby zřízené a pověřené MŠMT, jak je uvedeno 
v § 16b školského zákona. Toto oprávnění však lze 
využít pouze do 30 dnů ode dne, kdy dítě, žák, 
student nebo zákonný zástupce obdržel zprávu nebo 
doporučení školského poradenského zařízení. 
Zákonným zástupcům však toto ustanovení nedává 
prostor iniciovat rediagnostiku dítěte po delším 
časovém úseku od provedení samotné diagnostiky.   
Požadujeme ponechat ustanovení v původním znění. 

Mimo možnost využití institutu revizního 
pracoviště má zákonný zástupce či zletilý žák 
možnost udělení či neudělení informovaného 
souhlasu s doporučením nebo předání 
podnětu České školní inspekci (ten není 
termínován lhůtou 30 dní od vydání 
doporučení).   

 

23.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 15 odst. 4 Zásadní Požadujeme znění upravit takto: Pro vzdělávání žáka 
lze v daném období vydat pouze 1 doporučení. Nové 
doporučení školské poradenské zařízení vydá před 
vypršením doby podle odstavce 3, § 20 odst. 2 nebo 
§ 22 odst. 1, pokud došlo ke změně vzdělávacích 
potřeb žáka nebo potřebě změny doporučeného 
podpůrného opatření a dále v případě přechodu žáka 
z prvního na druhý stupeň základní školy. 
Odůvodnění: Návrh směřuje k prevenci fluktuace 
dětí/žáků mezi ŠPZ v situaci, kdy tato nejsou spádová, 
a usiluje o koordinaci při vydávání doporučení. 
Takový postup vítáme. Nesouhlasíme však s plošným 
uplatněním pravidla jednoho doporučení 
ve zvláštních situacích, např. při přechodu dítěte 
z prvního na druhý stupeň, případně v situaci, 
kdy vyhodnocení poskytované podpory prokáže, 
že tato dítěti/žákovi nepomáhá dostatečně a je třeba 
ji upravit.  

Neakceptováno.  

Za zvláštní situace výjimky z jednoho 
doporučení lze považovat 
dítě/žáka s kombinovaným postižením.  
V případě změny vzdělávacích potřeb lze 
na žádost zákonného zástupce, zletilého žáka 
či školy iniciovat další diagnostiku, 
což zpravidla pokrývá i přechod z prvního 
na druhý stupeň základního vzdělávání 
v základní škole.  

   

Akceptováno.  
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24.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 15 odst. 4 Zásadní Požadujeme ustanovení doplnit o postup, kterým se 
upraví koordinace doporučení v případě vydání 
doporučení různými ŠPZ. 
Odůvodnění: Pro případ, kdy má dítě více doporučení 
(„Věta první  neuplatní, pokud je vzhledem k více 
druhům znevýhodnění žáka uvedených v § 16 odst. 9 
zákona nezbytné vydání doporučení různými 
školskými poradenskými zařízeními s ohledem 
na jejich zaměření.“), je třeba doplnit, které ŠPZ 
proces vydání doporučení koordinuje a toto vydá. 
V opačném případě hrozí, že jednotlivá doporučení 
budou v lepším případě nesourodá, v horším budou 
kolidovat. Určení ŠPZ, které dílčí požadavky sjednotí 
a vydá komplexní doporučení, povede v důsledku 
ke zjednodušení administrativy na úrovni školy 
i samotných ŠPZ (jedno doporučení = jedno 
vyhodnocení, více doporučení by tak mj. zbytečně 
zatěžovalo řadu ŠPZ).  

Neakceptováno.  

U žáka s kombinovaným postižením 
doporučení koordinuje a analogicky vydává 
školské poradenské zařízení pro dominantní 
postižení dítěte/žáka.  

Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 
zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

V souvislosti s cílem snížení administrativní 
zátěže MŠMT navrhuje v novele zákona 
č. 561/2004 Sb. zavedení jednotného 
elektronického systému.  

Akceptováno.  

90.  Kraj Vysočina § 15 odst. 4 Zásadní Navrhujeme v § 15 odst. 4 vypustit větu:  
„Věta první se neuplatní, pokud je vzhledem k více 
druhům znevýhodnění žáka uvedených v § 16 odst. 9 
zákona nezbytné vydání doporučení různými 
školskými poradenskými zařízeními s ohledem 
na jejich zaměření.“  
Dnes se mají ŠPZ domlouvat mezi sebou a vydávat 
pouze jedno doporučení. Není zřejmé, jak by se 
postupovalo v případě žáka, který má např. TP, ZP 
a SPU a mohl by mít i tři doporučení, která mohou jít 
proti sobě, jelikož by je ŠPZ mezi sebou neprobrala. 

Neakceptováno. 

U žáka s kombinovaným postižením 
doporučení koordinuje a analogicky vydává 
školské poradenské zařízení pro dominantní 
postižení dítěte/žáka.  

Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 
zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

V souvislosti s cílem snížení administrativní 
zátěže MŠMT navrhuje v novele zákona 
č. 561/2004 Sb. zavedení jednotného 
elektronického systému. 

Připomínkové místo 
na text vypořádání již 
nereagovalo. 
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91.  Kraj Vysočina § 16 odst. 3  Zásadní Navrhujeme v § 16 odst. 3 doplnit, jak má ŠPZ dále 
postupovat, pokud škola neposkytne PO do 4 měsíců.  
Pokud budou stanovena nová PO (zrušil by se 
např. AP jen proto, že by ho škola neměla, nebo by se 
vydalo „něco“, že škola hledá AP a až by ho našla, tak 
by se postupovalo v souladu s PO, toto by se následně 
dalo považovat za hrubé pochybení školy. 

Neakceptováno. 

Školské poradenské zařízení konzultuje se 
školou, zda může zajistit podmínky uvedené 
v doporučení pro konkrétního žáka.  

Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 
zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele. 

Připomínkové místo 
na text vypořádání již 
nereagovalo. 

25.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 16 odst. 4 Zásadní Požadujeme vypustit slovní spojení „ve lhůtě 
přiměřené povaze speciálních vzdělávacích potřeb“ 
a konkrétně vymezit: „Školské poradenské zařízení 
vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě 
dvou let a v době platnosti doporučení,...“. 
Odůvodnění: Návrh změny předmětného ustanovení 
uvádí, že: „...ve lhůtě přiměřené povaze speciálních 
vzdělávacích potřeb a době platnosti doporučení; 
nejpozději ve lhůtě 1 roku se vyhodnocuje 
poskytování podpůrných opatření v podobě 
personální podpory.“  Považujeme za nutné 
explicitně časově vymezit lhůtu pro vyhodnocení 
poskytování i ostatních PO nepersonální povahy. 

Neakceptováno.  

Ostatní podpůrná opatření nepersonálního 
charakteru budou vyhodnocována při změně 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka 
či při ukončení platnosti jeho doporučení. 
Termíny platnosti doporučení budou 
stanovovány v souladu se vzdělávacími 
etapami žáka (předškolní vzdělávání, 
1. stupeň, 2. stupeň, střední vzdělávání).  

 

Akceptováno.  

86.  Ústecký kraj § 16 odst. 4 Zásadní Požadujeme blíže vyspecifikovat bod e) tak, aby bylo 
zřejmé, že se jedná o znevýhodnění uvedené 
v § 16 odst. 9 zákona a aby toto doporučení bylo vždy 
správně užito. 
Odůvodnění: Termín znevýhodnění žáka se 
ve vyhlášce i zákoně často využívá, ale v doporučení 
je uveden Identifikátor znevýhodnění, ze kterého 
nemusí být jednoznačné patrné, že se jedná o žáka 
uvedeného v § 16 odst. 9 zákona. 

Neakceptováno.  

Čl. I bod 15 (dříve 13) materiálu není 
předmětem novely vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

Domníváme se, že připomínka se vztahuje 
k § 15 odst. 2 písm. e) vyhlášky. 
K odůvodnění můžeme konstatovat, 
že identifikátor znevýhodnění jednoznačně 
vymezuje (jak v doporučení, tak 
ve statistickém výkaznictví), o jaký druh 

Akceptováno.  
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znevýhodnění se jedná. Není stanoven 
identifikátor pro jiná znevýhodnění, než 
uvedená v ustanovení § 16 odst. 9 školského 
zákona.  

171.  Svaz průmyslu 
a dopravy 

České 
republiky 

§ 20 odst. 1 Zásadní V § 20, odst. 1 požadujeme upravit: 
 (1) Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení 
nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 
zákona pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo 
zákonného zástupce žáka a doporučení školského 
poradenského zařízení, je-li to v souladu se zájmem 
žáka. 
Odůvodnění: Navrhujeme nutnost doporučení 
školského poradenského zařízení uplatnit pouze 
v případě speciálních škol. Pokud se jedná o speciální 
třídu při běžné škole, měla by stačit pouze žádost 
zákonného zástupce. Hlavní slovo by měl mít rodič 
nebo zletilý žák, nelze jeho právo omezovat nutností 
doporučení z ŠPZ. Alternativně lze stávající text 
nahradit novým textem: „(1) Žáka lze vzdělávat 
ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené 
podle § 16 odst. 9 zákona pouze na základě žádosti 
zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, 
součástí žádosti musí být zpráva školského 
poradenského zařízení.“ 

Neakceptováno. 

Doporučení školského poradenského zařízení 
je jedna z pojistek systému společného 
vzdělávání při nastavování podpůrných 
opatření v nejlepším zájmu žáka. Je rovněž 
součástí mezinárodních závazků České 
republiky v oblasti inkluzívního vzdělávání.  

Akceptováno.  

30.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 20 odst. 2 
a § 23 

Zásadní Pro jednoznačné časové vymezení požadujeme 
zpřesnit formulaci: „Vyhodnocení podle věty první se 
provádí nejpozději do 1 roku po zařazení nebo 
převedení žáka; další vyhodnocení se provádí 
zpravidla nejpozději do 2 let od předešlého 
vyhodnocení, přičemž v odůvodněných případech 
lze vyhodnocení provést až do 4 let od předešlého 
vyhodnocení“  na: „Vyhodnocení podle věty první se 

Neakceptováno.  

Ve všech případech je navíc zavazující 
ustanovení, že zákonný zástupce žáka, zletilý 
žák nebo škola prostřednictvím zákonného 
zástupce žáka, mohou požádat o poskytnutí 
poradenských služeb školské poradenské 
zařízení v případě potřeby nebo v případě 

Akceptováno.  

Z připomínky jsme 
ochotni ustoupit, 
pokud předkladatel 
zpracuje metodický 
pokyn, kterým lhůty 
usměrní ve smyslu 
připomínky, a tento 
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provádí nejpozději do 1 roku po zařazení nebo 
převedení žáka; další vyhodnocení se provádí 
zpravidla nejpozději do 2 let od předešlého 
vyhodnocení. V případech lze vyhodnocení provést 
až do 4 let od předešlého vyhodnocení, přičemž musí 
být zohledněn přechod mezi 1. a 2. stupněm ZŠ, 
na střední škole, nebo v případě, kdy vyhodnocení 
poskytování podpůrných opatření prokáže, 
že stávající podpora nestačí. 
Odůvodnění:  Ačkoliv s navrhovanou změnou 
ustanovení souhlasíme, považujeme za rizikové 
použití formulace „odůvodněné případy“. 
Ve vyhlášce samé požadujeme doplnit příklady 
případů, které lze považovat za odůvodněné, 
podrobně tuto kategorii specifikovat v důvodové 
zprávě a zároveň blíže specifikovat časové období, 
ve kterém bude docházet k vyhodnocování, a to 
nejen v důvodové zprávě, ale také v přímo 
v § 20 odst. 2 vyhlášky. 

závažné změny ve vzdělávání žáka, vyžadující 
posouzení školského poradenského zařízení. 

Možnost až čtyřleté lhůty pro vyhodnocení 
účelnosti zařazení žáka do speciální školy 
nebo třídy je výslovně spojena s termínem 
„v odůvodněných případech“. Tedy 
v takových, kdy je zřejmé, že dosavadní 
podpůrná opatření či vzdělávání v běžné 
škole není a nebude (i při nasazení veškerých 
podpůrných opatření) v nejlepším zájmu 
žáka. 

Jakýkoliv výčet ukotvený v právním předpisu 
není konečný a může být spíše matoucí. 
Z tohoto důvodu bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

 
Požadavek vypracování metodického pokynu 
a předložení ke konzultaci ÚV ČR. 

pokyn s ÚV 
zkonzultuje před tím, 
než ho zveřejní 
a dříve, než vydá 
upravenou vyhlášku 
č. 27/2016 Sb. 

45.  Úřad vlády 
České 

republiky 
Odbor 

kompatibility 

§ 20 odst. 2 Zásadní Toto ustanovení se týká platnosti doporučení 
školského poradenského zařízení k zařazení žáků 
do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona. Doporučení by mělo 
být platné po dobu v něm stanovenou, nejvýše však 
po dobu 2 let, přičemž se nově stanoví, 
že v odůvodněných případech lze stanovit platnost 
doporučení až na 4 roky. Domníváme se, že možné 
snížení četnosti zpracovávání doporučení nemusí být 
pro dotčeného žáka vždy přínosem, jak píše 
předkladatel v odůvodnění k tomuto bodu. Máme 
pochybnosti, zda tím nemůže dojít k prodlevě 
rediagnostiky, která by byla v konečném důsledku 

Neakceptováno.  

Ve všech případech je navíc zavazující 
ustanovení, že zákonný zástupce žáka, zletilý 
žák nebo škola prostřednictvím zákonného 
zástupce žáka, mohou požádat o poskytnutí 
poradenských služeb školské poradenské 
zařízení v případě potřeby nebo v případě 
závažné změny ve vzdělávání žáka, vyžadující 
posouzení školského poradenského zařízení. 

Možnost až čtyřleté lhůty pro vyhodnocení 
účelnosti zařazení žáka do speciální školy 
nebo třídy je výslovně spojena s termínem 

Akceptováno.  
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v neprospěch žáka. Žádáme předkladatele 
o přehodnocení navrhované změny. Obdobná 
připomínka se týká rovněž § 23 odst. 1 návrhu.  
Odůvodnění: návrhem vyhlášky není do právního 
řádu České republiky implementováno právo EU, 
s ohledem na řízení o porušení smlouvy 
č. 2014/2174, které se týká oblasti inkluze, však 
považujeme za nutné přihlédnout k připomínkám 
uvedeným výše. 

„v odůvodněných případech“. Tedy 
v takových, kdy je zřejmé, že dosavadní 
podpůrná opatření či vzdělávání v běžné 
škole není a nebude (i při nasazení veškerých 
podpůrných opatření) v nejlepším zájmu 
žáka. 

 

68.  Olomoucký 
kraj 

§ 20 odst. 2 Zásadní Pokud má dojít ke zrušení jednodruhovosti škol 
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, není 
příliš zřejmé, proč jsou v ustanovení uvedeny školy 
pro žáky s lehkým mentálním postižením.  

Neakceptováno.  

Navrhované ustanovení § 19 vyhlášky 
umožňuje existenci škol, ve kterých se 
vzdělávají žáci s různými druhy zdravotního 
postižení. V takových školách se zřizují třídy, 
oddělení a studijní skupiny podle druhu 
znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 
školského zákona. Nicméně i nadále mohou 
existovat jednodruhové školy vedle škol 
vícedruhových. 

Akceptováno.  

80.  Plzeňský kraj § 20 odst. 2  Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského 
poradenského zařízení při jeho vydání se použije 
§ 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto 
doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, 
nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných 
případech lze stanovit platnost až 4 roky. V případě 
doporučení zařazení žáka do školy nebo třídy 
pro žáky s lehkým mentálním postižením je první 
doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku a dále pak 
nejvýše po dobu 2 let.  
Návrh: Na doporučení podle odstavce 1 a postup 
školského poradenského zařízení při jeho vydání se 
použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto 

Neakceptováno.  

V případě rediagnostik žáků s lehkým 
mentálním postižením nelze tuto dobu 
prodloužit až na čtyři roky z důvodu 
naplňování cílů Akčního plánu inkluzívního 
vzdělávání a dalších mezinárodních závazků.  

Akceptováno.  
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doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, 
nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných 
případech lze stanovit platnost až 4 roky. V případě 
doporučení zařazení žáka do školy nebo třídy 
pro žáky s lehkým mentálním postižením je první 
doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku a dále pak 
nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných 
případech lze stanovit platnost až 4 roky. 

94.  Kraj Vysočina § 20 odst. 2 Zásadní Navrhujeme v § 20 odst. 2 u SŠ stanovit dobu na 3 
roky, tj. po celou dobu učebního oboru. 
Bylo by problémové žáka přeřadit po 2 letech studia, 
pokud zvládne učební obor na 3 roky. 

Neakceptováno. 

Platnost doporučení stanoví školské 
poradenské zařízení v souladu s individuální 
potřebou jednotlivce.  

Připomínkové místo 
na text vypořádání již 
nereagovalo. 

130.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 20 odst. 2 Zásadní Požadujeme ponechat § 20 odst. 2 v původním znění. 
Odůvodnění: Navrhovaná změna navazuje na změnu 
ustanovení § 15, na základě níž by měla být 
v odůvodněných případech prodloužena lhůta, 
po kterou je nezbytné poskytování podpůrného 
opatření na 4 roky, aniž by někde nebyly stanoveny 
ony odůvodněné případy. V návaznosti na tuto 
připomínku tedy nesouhlasíme ze stejných důvodů 
také se související změnou § 20 odst. 2.    

Neakceptováno.  

Ve všech případech je navíc zavazující 
ustanovení, že zákonný zástupce žáka, zletilý 
žák nebo škola prostřednictvím zákonného 
zástupce žáka, mohou požádat o poskytnutí 
poradenských služeb školské poradenské 
zařízení (dále ŠPZ) v případě potřeby nebo 
v případě závažné změny ve vzdělávání žáka, 
vyžadující posouzení ŠPZ. 

Možnost až čtyřleté lhůty pro vyhodnocení 
účelnosti zařazení žáka do speciální školy 
nebo třídy je výslovně spojena s termínem 
„v odůvodněných případech“. Tedy 
v takových, kdy je zřejmé, že dosavadní 
podpůrná opatření či vzdělávání v běžné 
škole není a nebude (i při nasazení veškerých 
podpůrných opatření) v nejlepším zájmu 
žáka.  

Neakceptováno.  
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Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 
zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

180.  UZS ČR § 20  Připomínkované znění: (2) Na doporučení podle 
odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení 
při jeho vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 
a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu 
v něm stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž 
v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 
roky. V případě doporučení zařazení žáka do školy 
nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením 
je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku 
a dále pak nejvýše po dobu 2 let. 
Navrhované znění: (2) Na doporučení podle odstavce 
1 a postup školského poradenského zařízení při jeho 
vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 
obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm 
stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž 
v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 
roky. V případě doporučení zařazení žáka do školy 
nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením 
je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku 
a dále pak nejvýše po dobu 2 let, přičemž 
v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 
roky. 
Odůvodnění: V případě opakovaného potvrzení 
diagnózy neexistuje relevantní důvod, proč žákovi 
s lehkým mentálním postižením stanovovat jiný 
termín platnosti doporučení, než ostatním žákům 
uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona. 

Neakceptováno.  

V případě žáků s lehkým mentálním 
postižením nelze platnost doporučení 
prodloužit na 3 roky z důvodu plnění opatření 
České republiky v rozsudku D. H. a dalších 
mezinárodních závazků.  

 

Akceptováno.   
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177.  UZS ČR § 20 odst. 4   Zásadní „Omezení platnosti uvedené v § 20 odst. 2 
se neuplatní u doporučení pro střední školy, 
konzervatoře a vyšší odborné školy.“ 
Odůvodnění: Shodně jak je uvedeno v předchozí 
připomínce, je nutno blíže specifikovat odůvodněné 
případy, kdy je možno prodloužit dobu až na 4 roky, 
a to buď navrhovaným odkazem na přílohu vyhlášky, 
či jiným způsobem. Současně je vhodné a praktické 
nevztahovat omezení platnosti na žáky středních 
škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, když toto 
se nejeví jako účelné, pro žáky navrhované omezení 
nemá žádný přínos a pro školy a poradenská zařízení 
je to zbytečná administrativní zátěž. Nedůvodnost 
opětovného posuzování a tedy stanovení omezení 
platnosti doporučení je dána aktuální právní 
úpravou, která se nemění, a tedy, že žákům s LMP, 
kteří jsou přijímáni do oboru s kódem E a nebyli 
v minulosti diagnostikováni, je vystaveno doporučení 
s platností na jeden rok (Pro LMP je platnost poprvé 
po zařazení 1 rok, poté může být platnost doporučení 
2 roky).  V případě přijetí do oboru s kódem E by měla 
být platnost doporučení 3 roky. (Po roce po zařazení 
do E oboru vydáváno prodloužení doporučení). Námi 
navrhovanou úpravu vyloučení omezení platnosti 
doporučení pro tyto žáky odpadne zbytečná 
administrativa pro ŠPZ i pro školu, když v doporučení 
se nic nemění. 
Pro LMP (lehké mentální postižení) navrhujeme zvážit 
frekvenci počtu kontrolních vyšetření po nastavení 
změněného vzdělávacího programu (ŠVP). Po tomto 
nastavení, kde konečná diagnóza LMP je stanovena 
opakovaným (nejméně třikrát) komplexním 
vyšetřením, by se za současného stavu měla 

Neakceptováno. 

- Do rejstříku škol a školských 
zařízeních jsou zapisovány obory 
vzdělání kategorie E i jako běžné. 
Žádná právní úprava nestanoví, 
že obory vzdělání kategorie E jsou 
vždy zřizovány podle § 16 odst. 9. 
Termín rediagnostiky se nestanovuje 
paušálně proto, aby byl ze strany ŠPZ 
přizpůsoben konkrétnímu žákovi 
na základě individuální potřeby.  

- V případě žáků s lehkým mentálním 
postižením nelze platnost 
doporučení prodloužit na 3 roky 
z důvodu plnění opatření České 
republiky v rozsudku D. H. a dalších 
mezinárodních závazků.  

- U ostatních rediagnostik je možné 
dobu prodloužit až na 4 roky právě 
v souladu se vzdělávacími etapami 
žáka (předškolní vzdělávání, 1. 
stupeň, 2. stupeň, střední vzdělávání) 
a i např. u žáků s těžkým zdravotním 
postižením 

- Všemi požadavky na upřesnění 
závěru a využití novely vyhlášky se 
bude MŠMT zabývat. Bude řešeno 
metodickým doporučením k novele.  

  

Akceptováno.  
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opakovat každé dva roky. S tímto nelze souhlasit, 
navrhujeme, že další kontroly by měly být realizovány 
při přechodu žáka na druhý stupeň základní školy 
a při ukončení povinné školní docházky.  
Uvedené má pak výrazný dopad i do problematiky 
školských poradenských zařízení (ŠPZ), které jsou 
zatěžovány náročnou, mnohdy nadbytečnou 
administrativou, s cílem toliko „učinit zákonu 
(vyhlášce) zadost“ bez praktické využitelnosti 
a přínosu pro žáky a školy. Tím jsou neúměrně 
zatěžováni pracovníci těchto zařízení, kteří tato 
nadbytečná a nedůvodná přešetřování z časových 
důvodů činí na úkor těch případů, kde je to 
odůvodněné a kde by mohli vynaložit vyšší péči. 
Považuje za naprosto nadbytečné a nesmyslné 
přešetřování dětí s těžkými vadami. Z hlediska 
vyhlášky 27/2016  je nutné např. žáka s těžkou 
(nenapravitelnou vadou) každé dva roky přešetřovat. 
Smysl této úpravy všem zúčastněným procesu (školy, 
poradenské zařízení, žák, zákonný zástupce,….) 
naprosto uniká. 

31.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 22 Zásadní Požadujeme zpřesnění platnosti návazného 
doporučení a změnu formulace: „a dále pak podle 
povahy speciálních vzdělávacích potřeb žáka“ 
na: „a dále pak nejdéle po dobu 4 let“. 
Odůvodnění: S prodloužením platnosti dalšího 
doporučení pro vzdělávání žáků převedených 
do vzdělávacího programu základní školy speciální 
souhlasíme, bude-li blíže specifikovat časové období 
pro návazné doporučení.  Považujeme 
za nerelevantní navazující platnost doporučení 
pro tyto žáky zahrnout pod slovní spojení „a dále pak 
podle povahy speciálních vzdělávacích potřeb žáka“. 

Neakceptováno.  

Povaha speciálních vzdělávacích potřeb žáka 
souvisí s jeho vzdělávacími etapami 
(předškolní vzdělávání, 1. stupeň, 2. stupeň, 
střední vzdělávání).  

V případě změny vzdělávacích potřeb lze na 
žádost zákonného zástupce či zletilého žáka 
provést rediagnostiku a změnu doporučení 
(dále viz vypořádání připomínky č. 30).  

 

Akceptováno.  

Z připomínky jsme 
ochotni ustoupit, 
pokud předkladatel 
zpracuje metodický 
pokyn, kterým dobu 
platnosti/časové 
období usměrní, 
a tento pokyn s ÚV 
zkonzultuje před tím, 
než ho zveřejní 
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a dříve, než vydá 
upravenou vyhlášku 
č. 27/2016 Sb. 

95.  Kraj Vysočina § 22 odst. 1 Zásadní Navrhujeme v § 22 odst. 1 doplnit maximální časový 
úsek. 
Z navrhovaného znění vyplývá, že je tvrzení 
nejednoznačné. 

Neakceptováno.  

Analogicky bude postupováno v souladu se 
vzdělávacími etapami žáka (předškolní 
vzdělávání, 1. stupeň, 2. stupeň, střední 
vzdělávání).  

Připomínkové místo 
na text vypořádání již 
nereagovalo. 

131.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 22 odst. 1 Zásadní. Požadujeme ponechat § 22 odst. 1 v původním znění. 
Odůvodnění: S ohledem na zásadní připomínku 
k navrhovanému ustanovení § 11 nesouhlasíme 
s návrhem změny § 22 odst. 1, kde se navíc otevírá 
možnost prodlužení lhůty platnosti doporučení 
školského poradenského zařízení podle povahy 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Opět zde chybí 
garance toho, že se dítěti bude nějaký odborník 
ze školského poradenského zařízení individuálně 
věnovat a korigovat podpůrná opatření s ohledem 
na měnící se vzdělávací potřeby dítěte a rozvoj jeho 
schopností a dovedností, které se obzvláště u dětí 
rychle mění 

Neakceptováno.  

Ve všech případech je navíc zavazující 
ustanovení, že zákonný zástupce žáka, zletilý 
žák nebo škola prostřednictvím zákonného 
zástupce žáka, mohou požádat o poskytnutí 
poradenských služeb školské poradenské 
zařízení (dále ŠPZ) v případě potřeby nebo 
v případě závažné změny ve vzdělávání žáka, 
vyžadující posouzení ŠPZ. 

Možnost až čtyřleté lhůty pro vyhodnocení 
účelnosti zařazení žáka do speciální školy 
nebo třídy je výslovně spojena s termínem 
„v odůvodněných případech“. Tedy 
v takových, kdy je zřejmé, že dosavadní 
podpůrná opatření či vzdělávání v běžné 
škole není a nebude (i při nasazení veškerých 
podpůrných opatření) v nejlepším zájmu 
žáka. 

Neakceptováno.  

105.  Veřejná 
ochránkyně 

práv Mgr Anna 

§ 23 Zásadní Předkladatel navrhuje zrušit každoroční přezkoumání 
podmínek správnosti zařazení žáků do speciálních 
tříd pro žáky s mentálním postižením. S touto 
změnou nesouhlasím. 

Neakceptováno. 

Každoroční přezkoumávání podmínek 
správnosti zařazení žáků do speciálních tříd 

Akceptováno.  
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Šabatová, 
Ph.D. 

ESLP Českou republiku v roce 2007 odsoudil 
za diskriminaci romských žáků, kteří byli nadměrně 
umisťováni do speciálních škol pro žáky s mentálním 
postižením. Podle poslední zprávy MŠMT romští žáci 
ve školním roce 2017/18 tvořili 29,5 % všech žáků 
vzdělávaných v programech pro žáky s LMP. Což je 
stále vysoké číslo vzhledem k tomu, že romští žáci 
tvoří cca 3,6 % všech žáků v základních školách. Dílčí 
úspěchy existují v podobě nižšího podílu romských 
žáků vzdělávaných po novele v roce 2016 podle 
upravených výstupů a zavádění modernějších 
diagnostických nástrojů do činnosti ŠPZ. I tak jsem 
ale přesvědčena o tom, že zrušení každoročního 
přezkoumání podmínek je předčasné a v rozporu se 
závazky ČR, které vyplývají z rozsudku D. H. 

pro žáky s mentálním postižením je nejen 
zbytečnou administrativní zátěží pro školy 
a školská poradenská zařízení, nýbrž i zátěží 
pro žáky a jejich zákonné zástupce. 
V neposlední řadě je potřeba zmínit i finanční 
náročnost pro státní rozpočet. Časté 
přezkoumávání nepovede ke snížení počtu 
romských žáků ve školách zřízených podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona. Výsledky 
přezkoumávání by byly každý rok obdobné. 
V případě, že dojde k významné změně 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka, bude se 
postupovat dle odstavce 3. Dále lze v případě 
změny speciálních vzdělávacích potřeb žáka 
žádat o vydání nového doporučení 
dle § 15 odst. 4 vyhlášky, bez ohledu 
na stanovený termín přezkoumání 
v původním doporučení. 

32.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 23 Viz § 
20 odst. 2 

Zásadní Je důležité uvést příkladný výčet „odůvodněných 
případů“, a to jak do vyhlášky samé, tak zároveň 
do důvodové zprávy. 

Neakceptováno. 

Jakýkoliv výčet ukotvený v právním předpisu 
není konečný a může být spíše matoucí.  

Všemi požadavky na upřesnění závěru 
a využití novely vyhlášky se bude MŠMT 
zabývat. Bude řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

Akceptováno.  

Z připomínky jsme 
ochotni ustoupit, 
pokud předkladatel 
zpracuje metodický 
pokyn, kterým 
„odůvodněné 
případy“ usměrní, 
a tento pokyn s ÚV 
zkonzultuje před tím, 
než ho zveřejní 
a dříve, než vydá 
upravenou vyhlášku 
č. 27/2016 Sb.  
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132.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

§ 23 odst. 1 Zásadní Požadujeme ponechat § 23 odst. 1 v původním znění. 
Odůvodnění: Nesouhlasíme s návrhem změny 
§ 23 odst. 1, kde je opět umožněno prodloužení lhůty 
pro rediagnostiku dítěte, žáka a studenta 
v odůvodněných případech až na 4 roky 
od předešlého vyhodnocení. Opět zde narážíme 
na to, že není zřejmé, co je odůvodněným případem.  
Každé dítě má mít v návaznosti na § 16 odst. 1 právo 
na to, aby se odborník intenzivně a objektivně 
zabýval jeho potřebami, stanovoval a upravoval 
vhodná podpůrná opatření a plánoval průběh jejich 
poskytování. Není bráno do úvahy to, že se vzdělávací 
potřeby dětí rychle mění v čase s postupným 
rozvojem jejich kompetencí, a to i u skupin dětí 
uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona. 
Čím náročnější jsou vzdělávací potřeby dítěte, tím by 
naopak měla rediagnostika a hledání nových cest 
podpory probíhat častěji.  

Neakceptováno.  

Cílem změny termínu rediagnostik je 
odstranění zbytného přešetřování žáků. 
Lhůty vyšetření budou přizpůsobeny 
mj. i v souladu s jejich vzdělávacími etapami 
(předškolní vzdělávání, 1. stupeň, 2. stupeň, 
základní vzdělávání).  

Ve všech případech je navíc zavazující 
ustanovení, že zákonný zástupce žáka, zletilý 
žák nebo škola prostřednictvím zákonného 
zástupce žáka, mohou požádat o poskytnutí 
poradenských služeb školské poradenské 
zařízení (dále ŠPZ) v případě potřeby nebo 
v případě závažné změny ve vzdělávání žáka, 
vyžadující posouzení ŠPZ. 

Možnost až čtyřleté lhůty pro vyhodnocení 
účelnosti zařazení žáka do speciální školy 
nebo třídy je výslovně spojena s termínem 
„v odůvodněných případech“. Tedy 
v takových, že dosavadní podpůrná opatření 
nejsou účinná.  

Požadavek vypracování metodického pokynu 
a předložení ke konzultaci ÚV ČR. 

Neakceptováno.  

33.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 

§ 23 odst. 2 Zásadní Navrhujeme doplnit nový odst. 2 v tomto smyslu: 
Vyhodnocení podle odstavce 1 věty první se provádí 
průběžně za použití nástrojů odpovídajících 
nejnovějším vědním poznatkům a zkušenostem. 
Odůvodnění: Předložený návrh předmětné 
ustanovení ruší bez náhrady. Pro vyhodnocování, 

Neakceptováno.  

MŠMT zajišťuje finančně doplnění 
a obnovení validních diagnostických nástrojů, 
včetně proškolení jejich uživatelů 

Akceptováno.  
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Sekce pro 
lidská práva 

zda vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní 
skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo 
vzdělávání podle vzdělávacího programu základní 
školy speciální odpovídá speciálním vzdělávacím 
potřebám žáka, je nezbytné, aby byly využity 
diagnostické nástroje, které jsou lege artis.  

(2016 – 2 miliony, 2018 – 5 milionu, 
2019 – 10 milionů).  

 

Bude doplněno do důvodové zprávy. 

  

34.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 24 odst. 4 Zásadní Požadujeme, aby předkladatel ustoupil od záměru 
tuto změnu ve vyhlášce provést.  
Odůvodnění: K  možnosti vzdělávat ve třídě školy 
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo 
ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 
žáky více oborů vzdělání stejné kategorie dosaženého 
vzdělání podle nařízení upravujícího soustavu oborů 
vzdělání uvádíme, že zdůvodnění, které odkazuje 
na praxi škol, jež již od roku 2010/2011 zřizují 
víceoborové třídy bez existence opory v právních 
předpisech, považujeme za alarmující.  
Navíc se domníváme, že návrh nemůže přinést 
kýženou změnu, když do škol a tříd zřízených podle 
§ 16 odst. 9 mohou být ke vzdělávání zařazeni pouze 
žáci na základě doporučení ŠPZ. Doložené 
zdůvodnění, které uvádí, že: „školy tak zřizují 
tzv. víceoborové třídy ve snaze vyrovnat se 
s nepříznivými důsledky demografického vývoje, 
s požadavky trhu práce na požadované profese 
i s malým zájmem žáků nastupujících ze základních 
škol o obory vzdělání zejména s výučním listem“, 
považujeme za nerelevantní. 
Do třetice považujeme za nepřípustné, aby změna 
vyhlášky snížila standard v oblasti nejlepšího zájmu 
dítěte i výkonu jeho práva na vzdělání.  

Neakceptováno.  

Nastavení pravidel pro tvorbu víceoborových 
tříd ve středním vzdělávání má zlepšit 
zabezpečení odpovídajících finančních 
prostředků pro výuku ve víceoborových 
třídách, které reaguje na nový způsob 
financování regionálního školství. Ten 
je spojen s novelou školského zákona 
č. 101/2017 Sb. Nová pravidla mají za cíl 
současně zvýšit kvalitu vzdělávání. 

Je důležité si uvědomit, že víceoborovou 
třídou je sice třída, ve které se společně 
vzdělávají žáci více oborů vzdělání, ale podle 
daných pravidel. Výuka všeobecně 
vzdělávacích předmětů, které jsou 
pro všechny obory dané kategorie shodné, 
probíhá společně a při výuce odborných 
předmětů se žáci dělí do skupin podle oborů 
vzdělání. To znamená, že odborné předměty 
jsou vyučovány ve skupinách podle oborů 
vzdělání, a to platí i pro praktické vyučování. 
Přitom finanční prostředky budou poskytnuty 
jak na výuku všeobecně vzdělávacích 
předmětů tak i na výuku odborných 
předmětů ve skupinách. Současný systém 

Akceptováno.  
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financování tuto skutečnost nezohledňuje 
a finanční prostředky z krajských normativů 
nepokrývají plnohodnotně výuku odborných 
předmětů.  

Analýzy dat obdržených z výkaznictví 
středních škol prokázaly, že ve třídách 
zřízených podle § 16 odst. 9, je velké 
procento tříd, ve kterých jsou vyučováni 
společně žáci jak různých oborů vzdělání, tak 
i ročníků. V těchto případech prokazatelně 
dochází k výraznému snížení kvality 
vzdělávání. Dále analýzy prokázaly, že jsou 
v systému třídy, kde jsou společně vzděláváni 
žáci oborů vzdělání s výučním listem a žáci 
oborů vzdělání z maturitní zkouškou. 

V průběhu roku 2017 a 2018 proběhla řada 
jednání se zástupci vzdělavatelů, na kterých 
probíhala diskuse i nad pravidly pro tvorbu 
víceoborových tříd jak v běžných třídách, tak 
ve třídách zřizovaných podle § 16 odst. 9. 
Výsledkem této diskuse je shoda na tom, že 
pravidla pro tvorbu víceoborových tříd 
upravená vyhláškou č. 13/2005 Sb., 
o středním vzdělávání a vzdělávání 
v konzervatořích, ve znění pozdějších 
předpisů se na třídy zřízené podle § 16 odst. 
9 vztahovat nebudou a budou upraveny 
vyhláškou č. 27/2016 Sb. tak, aby bylo 
umožněno do víceoborové třídy sloučit více 
oborů vzdělání, než stanoví vyhláška 
o středním vzdělávání za podmínky, že se 
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bude jednat o žáky stejného ročníku a stejné 
kategorie. 

71.  Olomoucký 
kraj 

§ 25 odst. 2 Zásadní Navrhujeme sjednotit terminologii tak, aby v obou 
větách bylo použito slovní spojení „maximálně 
do počtu 6 žáků“, a to z hlediska vyloučení 
případných výkladových otázek. 

Neakceptováno.  

Na základě připomínky sjednoceno jinak.  

Akceptováno.  

14.  Českomoravsk
á konfederace 

odborových 
svazů 

Příloha č. 1, 
část A,  

str. 18 a 19 

Zásadní Podpůrná opatření 2. stupně požadujeme zpřesnit 
a vyjasnit. 
Odůvodnění: Ve společném vzdělávání přináší 
největší potíže a problémy při realizaci vzdělávacího 
procesu poruchy chování. Tuto skutečnost bylo 
možné zaznamenat i ve vyjádření ministra školství 
s tím, že bude nutné věnovat této problematice 
zvýšenou pozornost. Projev této pozornosti však není 
promítnut do návrhu novely vyhlášky a poruchy 
chování jsou stavěny do stejné roviny jako mírné 
poruchy učení, zdravotního oslabení apod., což se 
následně promítá i do normované finanční 
náročnosti. Zatímco u mírných poruch učení může 
být 1 hod/týdně pedagogické intervence 
odpovídajícím PO, u poruch chování by se mělo 
jednat vždy o personální podporu, a je-li porucha 
chování spojena s projevy agresivity, tak by mělo jít 
o podporu podpořenou celým úvazkem AP. 
Při absenci AP nebo jeho nižším úvazku je vždy 
v takovém případě výrazně narušen vzdělávací 
proces ve třídě (mnohdy přímo znemožněn). 
ŠPZ velmi často vychází při stanovení stupně PO 
z pouhého vyšetření na svém pracovišti (mimo zpráv 
dalších odborníků). V daném prostředí však chybí 
podněty, které jsou spouštěčem afektivního chování 
a jednání (třída plná dětí) a z tohoto důvodu pak ŠPZ 

Neakceptováno.  

Vyhláška č. 27/2016 Sb., stanovuje nabídku 
podpůrných opatření v souladu s § 16 
školského zákona, volba podpory je 
umožněna v rozpětí 1. - 5. stupeň podpory, 
kdy 1 žák může mít podpůrná opatření 
v různých stupních podpůrných opatření. 
Není tedy důvod, aby žák s potřebou vyšších 
podpůrných opatření je neměl. U žáků 
s poruchami chování s projevy agresivity je 
nutná spolupráce rodiny, školy a školského 
poradenského zařízení, které 
prostřednictvím rodiny spolupracuje obvykle 
s ošetřujícími psychiatry. Pokud se jedná 
o poruchy chování, které nevyplývají 
ze špatné výchovy, ale ze zdravotního stavu 
žáka, tak i pro stanovení diagnózy a následné 
podpory žáka, musí školské poradenské 
zařízení spolupracovat s lékaři. Vyhláška 
nastavuje personální podporu v podobě 
asistenta pedagoga od 3. stupně podpůrných 
opatření, protože se předpokládá, že se jedná 
o žáka, pro kterého pedagog bude 
potřebovat posílit podporu v práci 
se žákem ve třídě (i mimo ní). Součástí práce 
školského poradenského zařízení 

Akceptováno.  
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stanovuje nižší stupeň PO jen na základě projevu 
dítěte v poradně. 
Při určování PO rozlišovat poruchy učení a poruchy 
chování. U poruch chování stanovovat personální 
podporu již od 2. st. a je-li porucha chování spojená 
s agresivitou, tak až do výše plného úvazku AP. 
Při vyšetření žáka s poruchami chování je nutné 
považovat za součást vyšetření i pozorování projevů 
chování a jednání žáka ve školním prostředí. 
Navrhovaná novela tímto způsobem nerozlišuje, 
a proto AP stanovuje až od 3. st., a to jen na zkrácený 
úvazek, s plným úvazkem AP počítá jen u 4. a 5. st. 
PO. V případě poruch chování je toto stanovování 
personální podpory naprosto nepřijatelné, a to do té 
míry, že nedojde-li k úpravě (odlišné tabulky 
pro poruchy chování), doporučujeme zaujmout 
negativní stanovisko k celému návrhu novely 
až do doby požadované úpravy (stanovení PO 
u poruch chování). 

je vyhodnocování vzdělávání žáků 
ve spolupráci se školou i rodinou, 
to stanovuje jak školský zákon v § 16, tak také 
vyhláška. Zde je nezbytné posouzení chování 
žáka v prostředí školy. 

Plný úvazek může být v odůvodněných 
případech i ve 3. stupni podpůrných 
opatření, případně pokud je to nezbytné 
bude toto podpůrné opatření ve vyšším 
stupni.  Do budoucna se zvažují úpravy a další 
možnosti podpory škol s touto skupinou 
žáků, včetně změn v systému školských 
poradenských služeb a jejich provázanosti se 
službami lékařů, zvláště pak psychiatrů. 

35.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

Bod 31 
(Příloha č. 
1 pododdíl 

1.7) 

Zásadní Je třeba možnost individuální speciálně pedagogické 
intervence ponechat i pro školy a třídy zřízené podle 
§ 16 odst. 9 zákona. 
Odůvodnění: V odůvodněných případech (nejčastěji 
kombinovaného postižení) je třeba žákovi stanovit 
individuálně předmět speciálně pedagogické péče, 
aniž by byl účelný pro všechny zbývající žáky ve třídě.  

Neakceptováno.  

Tato možnost je již dnes, žáci vzdělávaní 
ve školách dle §16 odst. 9 mají ve svém 
vzdělávání zakomponovány i předměty 
speciálně pedagogické péče, navíc je možné 
v těchto školách realizovat prostřednictvím 
individuálního vzdělávacího plánu posílení 
některých oblastí speciálně pedagogické 
péče, protože v těchto školách pracují 
speciální pedagogové. Toto podpůrné 
opatření se tak realizuje bez nároku na NFN 
(normovanou finanční náročnost). 

Akceptováno.  
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96.  Kraj Vysočina Příloha č. 1 
oddíl 3 
část A 

Zásadní 3 část A 2.  
2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání 
a) v základním vzdělávání: 3 vyučovací hodiny 
(h)/týden, nejvýše však 120 h, 
b) ve středním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše 
však 120 h  . 
Tři vyučovací hodiny shledáváme jako nedostatečné. 
Je zde potřeba i v souladu s financováním a zásadou 
hospodaření umožnit i jednu nebo dvě vyučovací 
hodiny. 

Neakceptováno.  

Jedná se o podpůrné opatření úpravy obsahu 
vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským 
jazykem ve formě posílení výuky jazyků, 
pokud je to potřebné, může být žák zařazen 
do nižšího stupně podpory a pak má měně 
vyučovacích hodin. Dohoda na počtu hodin 
týdně vznikla ze širokého konsensu 
a zkušeností, jaká je efektivita výuky českého 
jazyka u žáků cizinců, tedy 3 hodiny týdně. 
Stupně podpory jsou odlišeny celkovým 
počtem hodin výuky.  

Z řady míst (META a další) je naopak 
zdůrazňováno, že je počet hodin nízký. 

Připomínkové místo 
na text vypořádání již 
nereagovalo. 

97.  Kraj Vysočina Příloha č. 1 
oddíl 3 
část A 

Zásadní Podpůrná opatření druhého stupně bod 6 
„Intervence“ vypustit bez náhrady. 
Tato úprava by v novele vyhlášky být neměla. Pokud 
realizuje ŠPZ, není to PO pro školu, ale běžná činnost 
ŠPZ. 

Neakceptováno.  

Opatření vychází z § 16 školského zákona, 
předmět speciálně pedagogické péče 
nezajišťuje školské poradenské zařízení, 
ale škola. Pedagogická intervence je 
podpůrné opatření na podporu 
žáků především z nepodnětného 
a problematického rodinného zázemí. 

Připomínkové místo 
na text vypořádání již 
nereagovalo. 

98.  Kraj Vysočina Příloha č. 1 
oddíl 3 
část A 

Zásadní Tabulka „Podpůrná opatření třetího stupně“ bod 5 
„Personální podpora“. 
III. 5. 3 A  Další pedagogický pracovník 
Rozsah podpory: 0,5 úvazku pedagogického 
pracovníka  
Tato formulace nemá vazbu na § 17 odst. 3, zde je 
uvedeno, že kdyby tento pedagog byl jako třetí 

Neakceptováno.  

Rozsah podpory 0,5 úvazku dalšího 
pedagogického pracovníka nepřevýší 
zpravidla polovinu počtu týdenních hodin 
stanovených nařízením vlády č. 75/2005 Sb. 
v souladu s pravidlem § 17 odst. 3.  

 

Připomínkové místo 
na text vypořádání již 
nereagovalo. 
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ve třídě, tak by mohl mít jen polovinu týdenního 
počtu povinných vyučovacích hodin. 

36.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

Bod 37, 41, 
43, 48 

Intervence 

Zásadní Požadujeme úpravu znění textu způsobem, 
ze kterého bude jednoznačně vyplývat možnost 
individuální intervence v případě, že je to v souladu 
s potřebou žáka a zařazení do skupiny by výrazně 
limitovalo či znemožňovalo efektivitu podpory.  
Odůvodnění: Jelikož navrhovaná změna není 
zdůvodněna, není jasné, zda umožňuje realizaci 
pedagogické intervence a předmětu speciálně 
pedagogické péče individuální formou pouze 
v případě, že žáka nelze zařadit do stávající skupiny 
kvůli dosažení maximálního počtu žáků.  
Nebo zda individuální formu realizace umožňuje 
i v případě, že je individuální forma nezbytná 
s ohledem na potřeby žáka.  
 

Neakceptováno.  

Vyhláška nastavila pro pedagogickou 
intervenci již v minulé novele pravidlo 
vytváření skupiny pro 6 žáků jako přednostní, 
současně zavedla tzv. podmíněnou 
normovanou finanční náročnost, kdy ředitel 
školy odpovídá za velikost skupiny. Pokud 
se škola a školské poradenské zařízení 
dohodnou, že je stav žáka natolik specifický, 
že nemůže být začleněn do skupiny 6 žáků, 
pak je možné organizační změnu udělat. 

Současně je zřejmé, že se nespojují 
pedagogické intervence pro 1. a 2. stupeň. 
Dále je třeba pečlivě zvažovat, zda obtíže žáka 
(pokud jsou tak specifické) nepatří do jiné 
kategorie podpůrných opatření. 

Akceptováno.  

37.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

Bod 42, 47, 
51 

Zásadní Požadujeme proto, aby v jednotlivých stupních byla 
uváděna pouze celková hodinová dotace spojená 
s příslušnou normovanou finanční náročností. Dále 
doporučujeme doplnit informaci, že nepřímá 
pedagogická činnost by měla odpovídat nejméně 10 
% celkové časové dotace činnosti asistenta pedagoga.  
Odůvodnění: Zavedení pravidla, kdy o počtu hodin 
přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga 
rozhoduje poradenský pracovník, je v rozporu 
s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu 
přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 
činnosti pedagogických pracovníků. Toto nařízení 

Neakceptováno.  

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., z 8. 12. 2017 
sice rámcově upravila rozložení přímé 
a nepřímé práce asistenta pedagoga, 
ale současně se v Příloze č. 1, v části III.5.1A  
uvádí, že konkrétní rozsah práce související 
s přímou pedagogickou činností neurčuje 
školské poradenské zařízení, ale ředitel školy. 

Školské poradenské zařízení rozsah přímé 
pedagogické činnosti pouze doporučuje.  

 

Neakceptováno. 

 

Z připomínky 
ustoupíme, pokud 
předkladatel vysvětlí 
podíl přímých 
a nepřímých hodin 
v příloze č. 1 vyhlášky. 

Pozn. Aktuálně 
dochází k úpravě 
nařízení vlády 
č. 75/2005 Sb., 
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stanovuje určení počtu hodin přímé a nepřímé 
činnosti asistenta pedagoga výlučně do kompetence 
řediteli školy či školského zařízení.  

Bude zvolena vhodnější formulace, která 
bude lépe vyjadřovat daný stav.  

Požadavek vypracování metodického pokynu 
a předložení ke konzultaci ÚV ČR. 

o stanovení rozsahu 
přímé vyučovací, 
přímé výchovné, 
přímé speciálně 
pedagogické a přímé 
pedagogicko-
psychologické 
činnosti 
pedagogických 
pracovníků. 

109.  Ministerstvo 
financí 

K 
pomůckám 

a ONIV 

Zásadní a) Podle důvodové zprávy „Odpovědnost využití 
doporučení bude mít ředitel školy, který před 
požadavkem přidělení finančních prostředků 
posoudí konkrétní materiální podmínky 
školy/třídy.“. Pokud tato odpovědnost vyplývá 
z doplnění v Příloze č. 1 „finanční prostředky 
ze státního rozpočtu na tato podpůrná opatření se 
poskytují pouze v případě, pokud žák nemůže využít 
již dříve doporučené podpůrné opatření 
financované ze státního rozpočtu na základě 
doporučení pro jiného žáka“, pak není, podle našeho 
názoru, dostatečně definována. 

b) Podle důvodové zprávy „Ke snížení 
administrativní zátěže dojde financováním pomůcek 
s nejnižší finanční náročností (bagatelních pomůcek) 
z prostředků školy.“. Pokud jsou tyto pomůcky 
vyňaty z vyhlášky, na základě čeho budou 
poskytovány? Ze školského zákona vyplývá nárok 
na kompenzační a speciální učební pomůcky 
uvedené ve vyhlášce. Bude tedy rozhodnutí o jejich 
nákupu v pravomoci ředitele? Na základě čeho? 
Z čeho bude vyplývat administrativní úspora, když 

Vysvětleno.  

a) Pokud škola doporučenou pomůckou 
již disponuje, nebude požadovat její 
další úhradu ze státního rozpočtu. 
Všemi požadavky na upřesnění 
závěru a využití novely vyhlášky se 
bude MŠMT zabývat. Bude 
definováno metodickým 
doporučením k novele.  
Za vykazování podpůrných opatření 
do výkazů škol (matriky) odpovídá 
ředitel školy. Dle 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), ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se 
zejména o § 1a.   

Akceptováno.  
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ředitel bude řešit, zda a co zakoupit? Kromě toho 
dojde ke zkreslení výdajů vynakládaných 
na podpůrná opatření a ke snížení prostředků 
na učebnice a učební pomůcky v situaci, kdy mnohé 
učebnice jsou dle zveřejňovaných informací velmi 
staré.  

c) Namísto deklarovaných úspor (15 mil. Kč 
ročně) by tak mohlo dojít k požadavkům na navýšení 
rozpočtu regionálního školství (tzv. ONIV), jak je 
uvedeno pod bodem 1.6 RIA „Zhodnocení rizika“. 
Tuto informaci je nezbytné v materiálu doplnit 
do bodu 3.3 „Finanční náklady“ RIA a bodu 5. 
„finanční dopad“ Obecné části Odůvodnění. 

d) Situaci by mohlo řešit zavedení 
elektronického propojení  ŠPZ s umožněním 
přístupu jednotlivým školám. Jednak by bylo možno 
snadno ověřit, zda dítě či žák nebyl diagnostikován 
v jiném zařízení, jednak by byly snadno dostupné 
informace o doporučených a následně zakoupených 
pomůckách. Podle předloženého materiálu i Česká 
školní inspekce navrhuje vytvoření jednotného 
systému pro kontrolu doporučených podpůrných 
opatření. 

b) Pomůcky s vyšší normovanou 
náročností nad 500 Kč budou 
i nadále doporučovány školskými 
poradenskými zařízeními.  
Všechny pomůcky doporučované 
žákům jsou uváděny v Doporučení 
pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, tedy i ty do 
500 Kč. V textu dokumentu 
doporučení se v části financování 
pomůcky objeví informace 
„financování jiné“, tedy bez 
normované finanční náročnosti, 
z prostředků ONIV školy. Škole tak 
zůstává povinnost zajistit pomůcku.  

c) V oblasti ostatních neinvestičních 
výdajů pro školy a třídy zřízené podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona byl 
rozpočet RgŠ pro rok 2019 navýšen 
o 100 mil. Kč. Do republikových 
normativů (dále „RN“) 2019 je tedy 
promítnuta poměrná část tohoto 
zvýšení ve výši cca 87 mil. Kč 
připadající na tyto školy a třídy, 
jejichž zřizovatelem je kraj, obec 
nebo dobrovolný svazek obcí, a to 
v poměru počtu dětí a žáků 
v jednotlivých věkových kategoriích. 

Celkové zvýšení RN 2019 oproti RN 
2018 je o 12,8 až 14,7 %. ONIV je 
u věkové kategorie 3 – 5 let vyšší 
o 8,4 %, u věkové kategorie 6  - 14 let 
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vyšší o 5,5 %, u věkové kategorie 
15 – 21 let vyšší o 4,7 %. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/s
kolstvi-v-cr/ekonomika-
skolstvi/principy-normativniho-
rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-
rgs-3 

Toto opatření směřuje ke snížení 
administrativní zátěže na straně 
školy. O nákupu pomůcek v nízké 
cenové relaci rozhodne ředitel školy, 
není důvod zatěžovat pracovníky 
školy dalším výkaznictvím. MŠMT 
tento způsob financování umožňuje 
zvýšením ONIV na všech stupních 
a typech škol. 

d) Zavedení jednotného elektronického 
systému a vyhodnocení finančního 
dopadu se zvažuje pro nejbližší 
novelu školského zákona. 
Předpokládá i legislativní ukotvení, 
nejbližší časový horizont je rok 2021 
a výše.  

Údaje c) budou doplněny do RIA. 

99.  Kraj Vysočina Příloha č. 5 Zásadní Návrh organizační formy vzdělávání 
- vzdělávání v základní škole speciální podle RVP ZŠS 
díl 2  
Zde by nemělo být ve škole, ale jen vzdělávání podle 
RVP ZŠS díl I. či II. Tato skutečnost matoucí 
při vyplňování byla diskutována rovněž s odborem 

Neakceptováno.  

Tento údaj se uvádí na titulní stránce 
doporučení. Bude tam uvedeno, že žák je 
ve škole dle §16 odst. 9, a uvedeno bude jaké 
RVP ZV se doporučuje, zda 1. nebo 2. díl. Tito 

Připomínkové místo 
na text vypořádání 
již nereagovalo. 
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statistiky na MŠMT. Pokud je žák v běžné ZŠ a má RVP 
ZŠS, tak to není kde poznamenat; pokud je ve škole 
§ 16, tak se to jasně pozná z kolonky výš – škola, třída 
§ 16. 

žáci by měli být vzděláváni zásadně v základní 
škole speciální. 

2. Českomoravsk
á konfederace 

odborových 
svazů 

Důvodová 
zpráva, 

Odůvodně
ní hlavních 
principů – 
strana 11 

Zásadní Pomůcky s nejnižší finanční hodnotou (do 500 Kč) 
budou ze seznamu kompenzačních pomůcek 
odstraněny a školami financovány z ONIV (s. 4, 2. 
věta). MŠMT si od tohoto kroku slibuje roční úsporu 
více než 15 mil. Kč (s. 4 – Předpokládaný a finanční 
dopad navrhované právní úpravy, 2. odst. poslední 
věta). – s návrhem nesouhlasíme 
Odůvodnění: S navrhovanou úpravou nelze souhlasit. 
Současná situace, za které si školy stěžují, že doplácejí 
na inkluzi, by se tím jen dále prohlubovala. Školy, 
které přistoupily k realizaci společného vzdělávání již 
nyní, na ně doplácejí z mezd → omezení počtu žáků 
ve třídě v souladu s ustanovením vyhlášky při 
zařazení dítěte s PO 2. st. a vyššího znamená nižší 
prostředky do mzdového rozpočtu školy, zařazení AP 
do 5. platové třídy mnohdy neodpovídá jeho 
skutečnému zařazení, absence nenárokových složek 
AP ve světle ustanovení ZP „za stejnou práci stejná 
mzda“, a to i v případě přidělování nenárokových 
složek (kritéria pro přidělování odměn) → na tyto 
nároky jsou tak využívány mzdové prostředky 
ostatních pracovníků školy. Oblast ONIV je 
podfinancovaná, o čemž svědčí i převody peněz 
z oblasti platu na posílení ONIV, které školy 
se souhlasem KÚ  během roku provádějí. Mateřským 
školám pak na hrazení učebních pomůcek z ONIV 
nezbývají peníze v podstatě vůbec – náhrady 
za pracovní neschopnost, zákonné pojištění 
zaměstnanců, věcná režie, v minimální míře DVPP, 

Neakceptováno. 

V oblasti ostatních neinvestičních výdajů 
pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona byl rozpočet RgŠ pro rok 
2019 navýšen o 100 mil. Kč. 
Do republikových normativů (dále „RN“) 
2019 je tedy promítnuta poměrná část 
tohoto zvýšení ve výši cca 87 mil. Kč 
připadající na tyto školy a třídy, jejichž 
zřizovatelem je kraj, obec nebo dobrovolný 
svazek obcí, a to v poměru počtu dětí a žáků 
v jednotlivých věkových kategoriích. 

Celkové zvýšení RN 2019 oproti RN 2018 je 
o 12,8 až 14,7 %. ONIV je u věkové kategorie 
3 – 5 let vyšší o 8,4 %, u věkové kategorie 
6 – 14 let vyšší o 5,5 %, u věkové kategorie 
15 – 21 let vyšší o 4,7 %.  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-
v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-
normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-
vydaju-rgs-3 

Toto opatření směřuje ke snížení 
administrativní zátěže na straně školy. 
O nákupu pomůcek v nízké cenové relaci 
rozhodne ředitel školy, není důvod zatěžovat 
pracovníky školy dalším výkaznictvím. MŠMT 

Akceptováno.  
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na OPP v případě vyšší nemocnosti již nezbývá 
(převody peněz), natož na úhradu UP. Úprava platu 
pedagogů byla provedena rozdělením 10 % do tarifu 
a 5 % do nenárokových složek s tím, že MŠMT 
garantovalo, že tentokráte má pokryty všechny 
nenárokové záležitosti včetně inkluze a nic z těchto 
věcí nebude přenášeno na školy. Hned první novela 
zaslaná po schválení nařízení vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
usvědčuje MŠMT z toho, že tato garance nemá 
žádnou váhu. Další zatížení ONIV bude znamenat 
další převody z platů do ONIV a snižování onoho 
garantovaného navýšení v nenárokových složkách. 
S tím nemohou odbory souhlasit. 

tento způsob financování umožňuje zvýšením 
ONIV na všech stupních a typech škol. 

 

 

17.  Úřad vlády ČR 
zmocněnkyně 

vlády pro 
lidská práva 

a náměstkyně 
pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

obecně k 
materiálu 

 Podle předkladatele jsou navrhované změny vedeny 
především snahou o finanční úsporu, nikoliv však 
potřebami žáka. Omezení obsažená v návrhu jsou tak 
v rozporu nejen s ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky 
samé, ale i s principem nejlepšího zájmu dítěte 
zaručeným čl. 3 Úmluvy o právech dítěte 
a doporučeními výboru pro práva osob se zdravotním 
postižením, která adresovala vládě České republiky 
v r. 2011, konkrétně: 
„Výbor smluvní straně doporučuje, aby uvedla v praxi 
novelizovaný školský zákon a myšlenku inkluzivního 
vzdělávání přijala jako základní princip vzdělávacího 
systému a aby v souladu s článkem 24 Úmluvy zajistila 
přijímání dětí se zdravotním postižením do škol 
hlavního vzdělávacího proudu. Výbor vyzývá smluvní 
stranu, aby zintenzivnila své úsilí a vyčlenila 
dostatečné finanční a lidské zdroje na zajištění 
přiměřených úprav, které chlapcům a dívkám 
se zdravotním postižením, včetně mentálního 

Neakceptováno. 

Navrhované změny nejsou vedeny snahou 
o finanční úsporu. Aplikace vyhlášky 
v dosavadním znění v praxi vykazuje 
nedostatky a navrhované změny jsou vedeny 
rovněž snahou předejít aplikačním 
problémům v budoucnosti. Úmluva 
o právech dítěte stanoví, že zájem dítěte je 
předním hlediskem při jakékoli činnosti 
týkající se dětí, nikoliv však hlediskem zcela 
výlučným. V odst. 39 obecné připomínky 
Výboru OSN pro práva dítěte č. 14 (2013) 
o právu dítěte na to, aby byl jeho zájem 
předním hlediskem (čl. 3 odst. 1 Úmluvy) 
[General Comment No. 14 (2013) on the right 
of the child to have his or her best interest 
taken as a primary consideration (art.3, 
para.1), online: 

Akceptováno.  

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



109 
 

postižení, autismu a hluchoslepoty, umožní získat 
kvalitní inkluzivní vzdělání. „ 
Předkladatel v odůvodnění opakovaně uvádí, 
že navržená změna pramení z analýz a zjištění, 
a to zejména zjištění České školní inspekce (dále jen 
„ČŠI“), Národního ústavu pro vzdělávání (dále jen 
„NÚV“) a z praxe škol a školských poradenských 
zařízení (dále jen „ŠPZ“), avšak prameny necituje ani 
neuvádí relevantní data, která by tvrzení dokládala. 

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/
docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf] je 
uvedeno, že přestože je nejlepší zájem dítěte 
předním hlediskem, může se dostat 
do rozporu se zájmy jiných dětí či dětí 
obecně. Pak je nezbytné posuzovat tento 
konflikt zájmů v každém individuálním 
případu a nalézt řešení, které vyvažuje 
protichůdné zájmy a je vhodným 
kompromisem. 

Úmluva o právech osob se zdravotním 
postižením v čl. 24 Úmluvy zavazuje smluvní 
státy, aby zajistily začleňující vzdělávací 
systém a umožnily účinné zapojení osob se 
zdravotním postižením do života 
ve svobodné společnosti. Za tímto účelem 
zajistí, aby osoby se zdravotním postižením 
nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny 
ze všeobecné vzdělávací soustavy. Zároveň 
je v čl. 24 Úmluvy stanoveno, že účinná 
opatření individualizované podpory mají být 
realizována v prostředí, které v souladu 
s cílem plného začlenění maximalizuje 
vzdělávací pokroky a sociální rozvoj. Osobám 
nevidomým, neslyšícím 
a hluchoslepým, zejména dětem, má být 
poskytováno vzdělávání v jazycích 
a způsobech a prostředcích komunikace, 
které jsou pro dotyčnou osobu nejvhodnější, 
a v prostředích, které maximalizují vzdělávací 
pokroky a sociální rozvoj. Česká republika 
proto musí zavést inkluzívní vzdělávací 
systém s co nejvyšší možnou mírou zapojení 
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těchto dětí do společnosti, avšak zároveň má 
být vzdělávání realizováno v prostředí, které 
maximalizuje vzdělávací pokroky a sociální 
rozvoj. V souladu s výše uvedeným by měla 
být většina zdravotně postižených osob 
vzdělávána v hlavním vzdělávacím proudu 
a nejde-li o žáky se zvláště závažným 
postižením, bude běžná škola vhodným 
prostředím pro vzdělávací pokroky a sociální 
rozvoj. V případě zvláště závažného postižení 
bude naopak vhodným prostředím spíše 
škola zřízená dle § 16 odst. 9 školského 
zákona. Při zařazování zdravotně postižených 
dětí do škol musí být rozhodováno na základě 
individuálních okolností týkajících se daného 
případu a s ohledem na požadavek, 
že zařazení dítěte mimo hlavní vzdělávací 
proud je prostředkem ultima ratio. 
Na základě těchto skutečností se jeví § 19 
vyhlášky jako úprava odpovídající 
požadavkům Úmluvy. 

Potřebu změny některých aspektů současné 
podoby inkluzívního vzdělávání dokládá 
především Statistická ročenka školství – 
Výkonové ukazatele do roku 2017/2018 
a dokumenty Tematická zpráva České školní 
inspekce ze dne 12. 3. 2018 – Vybrané 
aspekty implementace společného 
vzdělávání (dále jen „tematická zpráva“) 
a Analýza společného vzdělávání za období 
1. 9. 2016 – 31. 10. 2017 (dále jen „analýza“), 
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která byla vypracována ve spolupráci 
s Národním ústavem pro vzdělávání.  

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp  

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrane
-aspekty-implementace-spolecneho-
vzdelavani 

http://www.msmt.cz/file/46497/  

Tematická zpráva byla zpracována na základě 
komplexní inspekční činnosti, která proběhla 
v 359 mateřských (MŠ), 323 základních (ZŠ) 
a 92 středních školách (SŠ). Podrobnější 
informace o činnosti asistentů pedagoga byly 
zjišťovány prostřednictvím zodpovězení 
otázek v elektronických dotaznících celkově 
1 032 asistenty pedagoga, 8 015 pedagogy 
škol a 618 řediteli škol.  Na základě těchto 
aktivit České školní inspekce byly zjištěny 
slabé stránky implementace společného 
vzdělávání, a to např. v administrativní zátěži 
pedagogických pracovníků.  

V navštívených školách působilo celkem 
1 272 asistentů pedagoga. Ti by neměli 
pracovat jen s žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ale v případě 
potřeby se věnovat i ostatním žákům. 
Při  hospitačních hodinách bylo však zjištěno, 
že tomu tak je pouze v 60 % případů 
na 1. stupni ZŠ, ve 39 % na 2. stupni ZŠ, v 79 
% v MŠ a v 33 % na SŠ. Docházelo tak 
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ke zbytečnému nadužívání tohoto 
podpůrného opatření.     

Hlavní závěry analýzy v pozitivech uvádí, že ze 
škol zřízených dle § 16 odst. 9 školského 
zákona do škol běžných přešli ti žáci, jejichž 
vzdělávací potřeby umožňují vzdělávání 
v běžné škole. „V některých regionech se 
zvýšil tlak na malotřídní školy, aby na základě 
ustanovení § 19, odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve 
znění pozdějších předpisů, zařazovaly i žáky 
se středně těžkým a těžkým mentálním 
postižením nebo kombinovaným postižením, 
ačkoliv jen obtížně mohly naplnit podmínky 
pro vzdělávání těchto žáků.“ Rovněž se uvádí, 
že podpůrné opatření v podobě asistenta 
pedagoga bylo přeceňováno. 

Na rok 2019 bylo panem ministrem 
vyjednáno navýšení rozpočtu jak 
na podpůrná opatření, tak na vzdělávání dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
i v rámci speciálního školství 
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-
v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-
normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-
vydaju-rgs-3).  

120.  Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

Obecně 
k materiálu 

Zásadní Podle odůvodnění je záměrem novely včasné 
nastavení podmínek efektivního a účelného využívání 
finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu 
s původním záměrem systému podpůrných opatření. 

Neakceptováno.  

Současně s novelou této vyhlášky budou 
použity další nástroje k podpoře inkluzívního 
vzdělávání, viz Akční plán inkluzívního 

Akceptováno.   
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Prostředkem k nápravě nedostatků zjištěných 
prostřednictvím České školní inspekce, Národního 
ústavu pro vzdělávání a praxe škol však nemusí nutně 
být legislativní změny, které navíc ohrožují naplnění 
práva dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření školou a školským zařízením, 
tak jak jim je garantováno v § 16 odst. 1 zákona 
č. 541/2004 Sb. Návrh vyhlášky lze chápat spíše jako 
ústup od inkluze ve vzdělávání.  
U řady navrhovaných změn by bylo vhodnější využít 
k nápravě měkké nástroje, jako je změna organizace 
a koordinace pedagogické práce na konkrétních 
školách, kde byly zjištěny nedostatky. Dále je vysoce 
potřebná metodická podpora, vzdělávání a supervize 
zajišťovaná pracovníkům ve školách a školských 
zařízeních, která by rozvíjela jejich kompetence spolu 
týmově spolupracovat, koordinovat jednotlivé 
činnosti, využívat nástroje strukturované 
pedagogické práce jako jsou plány podpory, atd.   

vzdělávání na období 2019 – 2020, 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy České republiky 
2019 – 2023.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání 
a Národní institut dalšího vzdělávání.   

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy  

http://www.nuv.cz/p/nv 

Připomínkovým místem navrhované měkké 
nástroje nejsou dostatečné pro dosažení 
zamýšleného cíle novely.  

140.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

Závěrečná 
zpráva 

zhodnocení 
dopadů 
regulace 

Zásadní Požadujeme objasnit, co je myšleno slovy 
„diagnostikované poruchy chování“ a v návaznosti 
na to upravit „závěrečnou zprávu“.  
Není žádoucí, aby děti „s poruchou chování“ byly 
zařazovány např. do jedné skupiny. Pokud u dítěte 
bude zřejmá jakákoliv „porucha chování“, je třeba, 
aby bylo řádně diagnostikováno a vzděláváno podle 
jeho potřeby vzhledem ke konkrétní diagnóze.  
V opačném případě by mohlo dojít k diskriminačnímu 
zařazení takového dítěte.  
Odůvodnění: Ve „Zprávě“ (viz strana 3 devátý 
odstavec) je také uváděn velmi vágní pojem 
„diagnostikované poruchy chování“, který není nijak 

Neakceptováno.  

Školy, ve kterých se vzdělávají společně žáci 
s poruchami chování, dosahují dle 
inspekčních zpráv České školní inspekce 
kvalitních vzdělávacích výstupů 
(https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Insp
ekcni-zpravy). Diagnostika poruch chování 
probíhá podle MKN 10. Školská poradenská 
zařízení vycházejí při doporučení u těchto 
žáků z vyjádření odborníků (dětského 
psychiatra či klinického psychologa).  

Akceptováno.  

 

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

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy
http://www.nuv.cz/p/nv
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy


114 
 

definován, a není tak zřejmé, jakých diagnóz se 
navrhovaná úprava týká. Změna právní úpravy může 
mít zásadní negativní dopad zejména na děti 
s poruchami autistického spektra, ale i další děti 
s psychiatrickou diagnózou. Přestože se návrh 
zásadně dotýká péče o duševní zdraví dětí, nebyla 
o něm vedena odborná diskuze se zástupci 
Ministerstva zdravotnictví ani odborníky z této 
oblasti. 

MŠMT se účastní meziresortních jednání 
k reformě psychiatrické péče tak, 
aby vzdělávání dětí, žáků a studentů 
s poruchami chování mohlo být realizováno 
v souladu se současnými poznatky v této 
oblasti a byla zajištěna kontinuita 
s Ministerstvem zdravotnictví.  

 

167.  Prac. skupina 
pro školství 
a sport SMS 

ČR 

 Zásadní Požadujeme úpravu pravidel inkluzivního vzdělávání 
tak, aby o přijetí integrovaných žáků v konečném 
důsledku rozhodoval ředitel školy (školského zařízení) 
s ohledem na možnosti školy, či školského zařízení 
(personální, kapacitní, dispoziční aj) a s ohledem 
na nároky na vzdělávací potřeby žáka. 
Odůvodnění:  Jakkoliv lze předpokládat, že k jisté 
redukci pravděpodobně dojde, považujeme tuto 
redukci za nedostatečnou a upozorňujeme 
na přetrvávající negativa, které vyžadují řešení: 
Časté změny legislativy v této oblasti řídící pracovníky 
a učitele extrémně zatěžují a celý systém uvádí 
do stále větší nestability. 
Jakkoliv vyhláška deklaruje záměr redukce 
administrativní zátěže, narůstá celková 
administrativní zátěž škol a výkazů, vč. nových 
aktualizací stávajících výkazů (např. R 43 a R44). 
Kapacitní nedostatečnost školských poradenských 
zařízení. 
Přetrvávající rozdíly v klasifikaci podpůrných opatření 
u jednotlivých poradenských zařízení. 
Pozice asistentů je velmi problematická s ohledem 
na jejich vzdělání, výši ohodnocení a časovou 
perspektivu úvazku.  

 Neakceptováno.  

Ředitel je vázán povinností spádové školy 
(§ 34 odst. 3, § 36 odst. 7 zákona 
č. 561/2004 Sb.) Rozdíly v klasifikaci 
podpůrných opatření budou ze strany MŠMT 
eliminována implementací Jednotných 
pravidel pro školská poradenská zařízení 
v průběhu roku 2019. Návrh novely zákona 
č. 561/2004 Sb. počítá s odstraněním 
asistenta pedagoga z podpůrných opatření, 
a tím stabilizovat pracovní pozice asistentů 
pedagoga na školách.  

Akceptováno.  
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Vyhodnocení připomínkového řízení – doporučující připomínky 

Opětovně zprostředkováváme názor ředitelů 
a pedagogické veřejnosti námi zřizovaných škol 
a školských zařízení, že zapojení integrovaných žáků 
vyžaduje (přes přítomnost asistentů) v řadě případů 
výrazně zvýšenou pozornost vyučujících a současně 
nemožnost poskytovat odpovídající pozornost 
a pedagogickou práci ostatním žákům. Reálně tak 
dochází ke zhoršování výsledků ostatních žáků 
a v řadě případů k odchodu ostatních žáků z těchto 
tříd. 

Č.  Článek Relevance Připomínka a vypořádání Stav vypořádání 
Souhlas se 

zpracováním 
připomínek 

82.  Ústecký kraj § 3 odst. 
1 

Doporučující Doporučujeme upravit text daného bodu takto: 
„V § 3 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou 
„Individuální vzdělávací plán školské poradenské 
zařízení zpravidla nedoporučuje nemusí doporučit, 
pokud jsou všechny informace podstatné 
pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení.“. 
Odůvodnění: Navrhovaná formulace více upřesňuje, 
aby se IVP nepředepisovalo automaticky. 

Akceptováno.  

Všemi požadavky na upřesnění 
závěru a využití novely vyhlášky 
se bude MŠMT zabývat. Bude 
řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

 

Akceptováno.  

112.  Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 

§ 3 odst. 
1 a § 23 
odst. 1 

Doporučující Zvážit nahrazení slova „poslední“, a to v bodě 1 za slovo 
„druhá“ a v bodě 27 za slovo „druhé“. Tato varianta se 
nabízí jako vhodnější s ohledem na skutečnost, 
že odstavce, kterých se navrhovaná změna dotýká, 
obsahují toliko dvě věty. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 
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54.  Karlovarský 
kraj 

§ 3 odst. 
3 písm. b) 

a c) 
 

Doporučující Navrhujeme ponechat písmeno b) a c) tohoto 
ustanovení. 
Odůvodnění: Z praxe vyplývá, že školy žáky přetěžují, 
protože vzdělávají bez časového a obsahového 
nastavení, na minimální výstupy nemají tematické 
plány a žáci tak postupují v učivu bez ukotvení 
základního učiva 

Akceptováno.  Akceptováno. 

149.  Hlavní město 
Praha 

§ 3 odst. 
5 

Doporučující Doporučujeme za text „§ 3 odst. 5“ vložit slova „větě 
první“. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

4.  Českomorav
ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

§ 3, odst. 
5 

Doporučující Požadujeme zpřesnit. 
Odůvodnění: Úprava vyhlášky nerespektuje znění § 18 
a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., kde je stále výslovně 
uvedeno, že ředitel povolí vzdělávání podle IVP 
„… na žádost jeho zákonného zástupce…“. Bude 
upraveno ve školském zákoně? 
Existují i nejasnosti, jaká je vazba mezi ustanovením 
§ 18 školského zákona a § 3 vyhlášky. 

Akceptováno částečně.  

Jelikož dosud plyne přímo 
ze zákona, není nutné tuto 
skutečnost opakovaně 
vyjadřovat ve vyhlášce. Aktuálně 
je připravován návrh novely 
zákona č. 561/2004 Sb., který by 
měl změnit proces zpracování 
individuálního vzdělávacího 
plánu v případě, že je doporučen 
jako podpůrné opatření.  

Akceptováno. 

150.  Hlavní město 
Praha 

§ 3 odst. 
6 

Doporučující Doporučujeme za text „§ 3 odst. 6“ vložit slova „větě 
první“. 

Akceptováno. Akceptováno. 

63.  Olomoucký 
kraj 

§ 4 odst. 
1 

Doporučující Jsme si vědomi skutečnosti, že ust. § 4 odst. 1 vyhlášky 
není návrhem dotčeno, v souvislosti s přípravou 
návrhu a připomínkami k ust. § 3 odst. 1 a odst. 5 však 
dáváme na zvážení, zda by proces uvedený v tomto 
ustanovení nebylo možné administrativně zjednodušit, 
tak aby žák či jeho zákonný zástupce nemusel 
v souvislosti s vytvářením individuálního vzdělávacího 
plánu a poskytováním vzdělávání podle tohoto plánu 
podepisovat opakovaně. 

Neakceptováno. 

Viz vypořádání k připomínce 
č. 62.  

Akceptováno. 
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52.  Jihomoravsk
ý kraj 

§ 4 odst. 
2 a odst. 

3 

Doporučující Navrhujeme nad rámec předložených změn zapracovat 
do § 16, kam systematicky patří. IVP totiž vnímáme 
jako podpůrné opatření druhého až pátého stupně. 
Taková změna by přispěla k zestručnění i zvýšení 
přehlednosti vyhlášky. 

Neakceptováno. 

Úprava vyhodnocování 
naplňování individuálního 
vzdělávacího plánu a dalších 
postupů při poskytování tohoto 
podpůrného opatření je 
systematicky zařazena do hlavy 
druhé (Zvláštní ustanovení 
o některých podpůrných 
opatřeních) pod skupinový 
nadpis „Individuální vzdělávací 
plán žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami“. Toto 
umístění v rámci právní úpravy 
nečiní v praxi problémy 
a v souladu s legislativními 
pravidly vlády zasahujeme 
do textu platného právního 
předpisu co nejméně.  

 

151.  Hlavní město 
Praha 

5 odst. 1 Doporučující Doporučujeme za text „§ 5 odst. 1“ vložit slova „větě 
první“. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

5.  Českomorav
ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

§ 5 odst. 
2 

Doporučující Požadujeme vyjasnit. 
Odůvodnění: Opravdu je nutná úprava „se žákem nebo 
s ostatními žáky třídy“, jestliže je to podle potřeby? 
Predikujeme, že potřeba bude pouze o práci se žáky, 
přestože PO bylo poskytnuto danému žákovi! A když 
žák s potřebou PO asistent pedagoga ve třídě není, tak 
najednou není potřeba?! Tato úprava není třeba, 
pokud se v Příloze č. 1 část A nezmění textace 
upravující věty odkazující „na žáka“ textem 
odkazujícím „na žáky“. Není nikde vysvětleno: 

Neakceptováno.  

Vyhláška se snaží vyjádřit a priori 
přednost poskytování podpory 
více žákům (samozřejmě však 
podporu jednomu žákovi nelze 
vyloučit.) 

 

Akceptováno. 

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



118 
 

diagnostika jednoho žáka ve ŠPZ nám řekne něco 
o tom, jak se má pracovat s ostatními žáky třídy?! 

6.  Českomorav
ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

§ 5 odst. 
6 a § 17 
odst. 3 

Doporučující V ustanovení § 5 vyhlášky požadujeme nerušit 
odstavec 6 a v ustanovení § 17 neupravovat odstavec 3 
vyhlášky. 
Odůvodnění: V odůvodnění se hovoří o tom, že práce 
AP postrádala patřičnou odbornost. Domníváme se 
však, že hlavním důvodem je ušetření finančních 
prostředků. Snížením počtu pedagogických pracovníků 
nedosáhneme zvýšení jejich odbornosti. 
 

Neakceptováno.  

Na rok 2019 byl navýšen 
rozpočet jak na podpůrná 
opatření, tak na speciální 
školství (viz odkazy).  

Cílem ministerstva změnou 
tohoto ustanovení vyhlášky není 
ušetřit finanční prostředky, 
ale jejich efektivní a účelné 
nakládání s nimi. Množství 
asistentů pedagoga, převážně 
s maturitním vzděláním 
bez pedagogického zaměření, 
nezajišťuje kvalitní podporu 
dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami. Záměrem při 
poskytování kvalitního 
vzdělávání je zvyšování 
kvalifikace asistentů pedagoga 
(zvýšení odbornosti asistentů 
pedagoga MŠMT navrhuje 
i v novele zákona č. 563/2004 
Sb). Důraz na kvalitu bude 
podpořen vyšším využitím 
pracovních pozic speciálního 
pedagoga či školního 
psychologa, v souvislosti 
s reformou financování využití 
např. tandemové výuky.  

Akceptováno. 
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http://www.msmt.cz/vzdelava
ni/skolstvi-v-cr/ekonomika-
skolstvi/principy-
normativniho-rozpisu-
rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3 

Více viz také tematická zpráva 
České školní inspekce  

https://www.csicr.cz/cz/Doku
menty/Tematicke-
zpravy/Vybrane-aspekty-
implementace-spolecneho-
vzdelavani  

160.  Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

 Doporučující V praxi je problém spojený s navázáním asistenta 
pedagoga k jednomu konkrétnímu dítěti – špatně to 
vnímají i rodiče (řeší např. proč jejich dítě s daným 
postižením nemá také nárok na asistenta pedagoga, 
proč asistent pedagoga jejich dítěte poskytuje služby 
i ostatním dětem). Je problém, když se dítě odstěhuje, 
dlouhodobě chybí (nemoc, lázně, operace). 
Navrhujeme zavést znovu systém přidělení asistenta 
pedagoga na třídu, možnost přidělení až dvou asistentů 
v případě třídy pro žáky s nízkofunkčním autismem. 

Akceptováno.  

Bude řešeno návrhem novely 
zákona č. 561/2004 Sb.  

Akceptováno. 

182.  UZS ČR § 10 a 
Příloha č. 
1 část A,  
str. 15 

Doporučující Dle nově formulovaného § 10 škola již nemusí (pokud 
sama nechce) zpracovávat plán pedagogické podpory 
u opatření 1. stupně. S tím souhlasíme. Avšak v příloze 
(část A, str. 15) je to stále uvedeno jako jedna 
z podmínek, i když v závěru této tabulky je to pak 
(v oddíle 5.2) škrtnuto. Tento rozpor je třeba vyřešit. 

Akceptováno. Akceptováno. 

55.  Karlovarský 
kraj 

§ 11 odst. 
3 písm. d) 

Doporučující Navrhujeme ponechat písmeno d), které se týká plánu 
pedagogické podpory 

Neakceptováno.  Akceptováno. 

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

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Vybrane-aspekty-implementace-spolecneho-vzdelavani
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Vybrane-aspekty-implementace-spolecneho-vzdelavani
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Vybrane-aspekty-implementace-spolecneho-vzdelavani
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Vybrane-aspekty-implementace-spolecneho-vzdelavani
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Vybrane-aspekty-implementace-spolecneho-vzdelavani


120 
 

Odůvodnění: Odůvodnění: Domníváme se, 
že v případě, že škola přistoupí také ke zpracování 
plánu pedagogické podpory, bylo by vhodné, aby jej 
zasílala také školskému poradenskému zařízení. 

Ustanovení § 11 odst. 3 písm. d) 
zahrnuje i plán pedagogické 
podpory.  

84.  Ústecký kraj § 12 odst. 
2 

Doporučující Doporučujeme na místo současného bodu 12. vložit 
text: „V § 12 odst. 1 se za slovo „součinnost“ doplňuje 
slovo „bezodkladně“. Současné body 12. a 13. tedy 
v návaznosti na toto vložení navrhujeme přečíslovat 
na 13. a 14. 
Odůvodnění: ŠPZ má na rozdíl od školy stanovené 
termíny pro poskytnutí služby a vydání zprávy 
a doporučení, mohla by se touto formulací zajistit 
rychlejší reakce škol. 

Neakceptováno.  

Odpovědnost za poskytované 
vzdělávání, včetně zajištění 
podpůrných opatření je dána 
řediteli školy a stanovena 
v § 164 školského zákona.  

 

Akceptováno. 

59.  Královéhrad
ecký kraj 

§ 15 odst. 
4 

Doporučující Do budoucna by bylo vhodné zvážit novelu školského 
zákona, která by zavedla celorepublikovou databázi 
vydaných doporučení, obdobně jako tomu je 
např. u vydaných nostrifikací. To, že klientovi již bylo 
vydáno doporučení jiným ŠPZ, se nyní ŠPZ dozví (resp. 
by se mělo dozvědět) až na základě komunikace 
s příslušnou školou. Takto by se to dozvědělo okamžitě 
a okamžitě by mohlo takového klienta odmítnout 
s odkazem na § 15 odst. 4 vyhlášky. 

Akceptováno.  

Bude předmětem novely zákona 
č. 561/2004 Sb. 

Akceptováno. 

42.  Úřad vlády 
ČR 

zmocněnkyn
ě vlády pro 
lidská práva 

a 
náměstkyně 

pro řízení 
Sekce pro 

lidská práva 

§ 15 odst. 
4 

Doporučující Doporučujeme výše uvedené procesní postupy blíže 
popsat do důvodové zprávy. 
Odůvodnění: Zavedení pravidla vydání pouze jednoho 
doporučení pro vzdělávání žáka v daném časovém 
období rozumíme a souhlasíme s potřebou 
racionalizace dosud neomezených možností provádět 
(i opakované) diagnostiky dítěte. Opatřením dojde 
k omezení praxe zneužívání práva na vyhledání 
poradenské pomoci pro dítě, kdy po dobu platnosti 
doporučení nebude možné dítě posuzovat znova. 
V případě kombinovaného zdravotního postižení žáka 

Neakceptováno.  

U žáka s kombinovaným 
postižením doporučení 
koordinuje a analogicky vydává 
školské poradenské zařízení pro 
dominantní postižení 
dítěte/žáka.  

V souvislosti s cílem snížení 
administrativní zátěže MŠMT 
navrhuje v novele zákona 

Akceptováno. 
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budou možná další doporučení ŠPZ s ohledem na jejich 
zaměření. V těchto případech je však potřeba 
výkladem vymezit způsob koordinování činností 
jednotlivých ŠPZ. Současně je nutné přihlédnout také 
k situacím, kdy např. dojde k přestěhování dítěte, 
přechodu dítěte na jinou školu, apod. Považujeme 
proto za důležité doplnit, jakým způsobem bude 
předávána potřebná dokumentace, jak bude pro tyto 
případy uzpůsoben proces vydání doporučení 
pro novou školu žáka, atd.  

č. 561/2004 Sb. zavedení 
jednotného elektronického 
systému. 

Za zvláštní situace výjimky 
z jednoho doporučení 
lze považovat 
dítě/žáka s kombinovaným 
postižením.  V případě změny 
vzdělávacích potřeb lze 
na žádost zákonného zástupce, 
zletilého žáka či školy iniciovat 
další diagnostiku.  

Změna vzdělávacích potřeb 
zahrnuje i přechod žáka na další 
stupeň vzdělávání.   

Všemi požadavky na upřesnění 
závěru a využití novely vyhlášky 
se bude MŠMT zabývat. Bude 
řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

152.  Hlavní město 
Praha 

16 odst. 4 Doporučující Doporučujeme za text „§ 16 odst. 4“ vložit slova „větě 
druhé“. 

Akceptováno. Akceptováno. 

7.  Českomorav
ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

§ 16 odst. 
4 

Doporučující Požadujeme zpřesnit. 
Odůvodnění: Doplňovaný text „nejpozději ve lhůtě 1 
roku se vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření 
v podobě personální podpory“ je vágní ve smyslu, co se 
stane s „vyhodnocením“. Množí se případy, 
kdy vyhodnocení ŠPZ znělo ve smyslu oprávněné 
personální podpory, a přesto v dalším Doporučení 
personální podpora chybí! 
 

Akceptováno částečně 
a vysvětleno.  

 

Pro zpřesnění byla zavedena 
legislativní zkratka „personální 
podpora“. V případě, že školské 
poradenské zařízení navzdory 
tomu, že je odborně zjištěna 

Akceptováno. 
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potřeba personální podpory, 
tuto podporu nedoporučí, jedná 
se o postu non lege artis, proti 
němuž se lze domáhat nápravy 
formou revize podle § 16b 
školského zákona.  

8.  Českomorav
ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

§ 17 odst. 
3 a 4 

Doporučující Požadujeme terminologicky sjednotit a užívat označení 
„přímá pedagogická činnost“. 
Odůvodnění: Jedná se o legislativně technickou 
připomínku. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

162.   Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

 Doporučující Počty pedagogických pracovníků v základní škole 
speciální -vzdělávání podle RVP ŽŠS – navrhujeme 
zanést do vyhlášky opět působení 3 pedagogických 
pracovníků (dlouhodobě se osvědčila sestava 
ve složení: učitel, vychovatel, asistent pedagoga), 
v případě vzdělávání ve třídě pro žáky s nízkofunkčním 
autismem možnost působení 4 pedagogických 
pracovníků.  

Akceptováno.  

 

Akceptováno. 

116.  Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

§ 17 odst. 
6 

Doporučující Doporučujeme nahradit slova „dítěte žáka“ slovy „žáka 
dítěte“. Pokud se nahrazuje slovo jiným slovem, tak 
se nejprve uvede nahrazované ustanovení 
přeškrtnutou čárou a bezprostředně za ním se uvede 
tučným písmem nově navrhované ustanovení 
(viz čl. 10 odst. 7 písm. b) bod 3. Legislativních pravidel 
vlády). 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

154.  Hlavní město 
Praha 

§ 17 odst. 
6 

Doporučující Doporučujeme za text „§ 17 odst. 6“ vložit slova „větě 
druhé“. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 
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146.  Ministerstvo 
zahraničních 

věcí 

§ 17 Doporučující Novelizační body 16 až 18 se navrhuje vypustit 
a stávající ustanovení § 17 tak ponechat, s výhradou 
novelizačního bodu 19, ve stávajícím znění.  

Akceptováno částečně.  

Výjimka z nejvyššího počtu 
pedagogických pracovníků 
na třídu bude umožněna vždy, 
kdy se jedná o povinnost 
spádové školy přednostního 
přijetí dítěte/žáka ke vzdělávání. 
Tato výjimka pokryje 
ve veřejných školách téměř z 99 
% potřebu vyššího počtu 
pedagogických pracovníků 
na třídu. Účinnost tohoto 
ustanovení bude mít odložený 
účinek po dobu trvání 
aktuálního doporučení 
ke vzdělávání žáka, ve kterém 
byl asistent pedagoga 
doporučen. Toto přechodné 
období může být využito 
k přestrukturování tříd a využití 
náběhu reformy financování 
k možnému dělení tříd 
na skupiny. Ministerstvo se 
v dalších proinkluzívních krocích 
bude zaměřovat na zvýšení 
kvality speciálně pedagogické 
podpory zajištěním působení 
dvou učitelů ve třídě (zejména 
na všeobecně vzdělávací 
předměty), z nichž alespoň 
jeden je speciální pedagog. 

Neakceptováno.  

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



124 
 

Jedná se o implementaci 
opatření, které směřuje 
ke skutečné integraci žáka 
do kolektivu a současně vede 
ke zkvalitnění vzdělávání všech 
dětí, žáků a studentů 
ve vzdělávacím systému, nejen 
těch se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Cílem není snižovat 
finanční prostředky na společné 
vzdělávání (pro rok 2019 byl 
rozpočet regionálního školství 
mj. navýšen o 2 165 mil. Kč 
na podpůrná opatření), 
ale jejich účelné a efektivní 
čerpání spolu se zvyšováním 
kvality inkluzívního vzdělávání. 

47.  Jihočeský 
kraj 

§ 17  
(bod 16) 

Doporučující Uvádíme, že tendence úbytku AP a preference dvou 
pedagogů v rámci třídy bude těžko realizovatelná 
z důvodu malého počtu absolventů vysokých škol se 
studijním programem speciální pedagogika 

Neakceptováno.  

MŠMT klade důraz na zvyšování 
kvality poskytovaného 
inkluzívního vzdělávání. 
V souvislosti s tím je možno 
využít i kvalifikaci 
pedagogického pracovníka 
s bakalářským studijním 
programem vychovatelství 
a speciální pedagogika, na místo 
vyššího počtu asistenta 
pedagoga pouze s maturitním 
vzděláním nepedagogického 
směru. Současně MŠMT 
připravuje zvýšení počtu hodin 

Akceptováno. 
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kurzu pro asistenty pedagoga 
v návrhu novely zákona 
č. 563/2004 Sb.   

56.  Karlovarský 
kraj 

§ 17 odst. 
3 

Doporučující Uvedené ustanovení bude v některých případech 
v praxi poměrně těžko aplikovatelné, a to zejména 
v situacích, kdy  se ve třídě sejde více dětí s postižením 
(např. mateřská škola – 1 dítě s Downovým 
syndromem, 1 dítě s lehkým mentálním postižením, 3 
děti s ADHD, různý věk dětí a celkem 22 dětí). 
Z uvedeného důvodu by dle našeho názoru bylo 
vhodné se zamyslet i nad řešením těchto situací. 

Neakceptováno.  

V 99 % případů se u veřejných 
škol uplatní výjimka plynoucí 
ze spádovosti škol.  

Účinnost tohoto ustanovení 
bude mít odložený účinek 
po dobu trvání aktuálního 
doporučení ke vzdělávání žáka, 
ve kterém byl asistent pedagoga 
doporučen. Toto přechodné 
období může být využito 
k přestrukturování tříd a využití 
náběhu reformy financování 
k možnému dělení tříd 
na skupiny. Ministerstvo se 
v dalších proinkluzívních krocích 
bude zaměřovat na zvýšení 
kvality speciálně pedagogické 
podpory zajištěním působení 
dvou učitelů ve třídě (zejména 
na všeobecně vzdělávací 
předměty), z nichž alespoň 
jeden je speciální pedagog. 

Akceptováno. 

153.  Hlavní město 
Praha 

§ 17 odst. 
3 

Doporučující Doporučujeme navrhované znění nahradit zněním: 
„Ve třídách, odděleních, studijních skupinách mohou 
vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 
pedagogičtí pracovníci. Nejvýše 4 pedagogičtí 
pracovníci mohou ve třídě, oddělení a studijní skupině 

Neakceptováno.  

Výjimka z nejvyššího počtu 
pedagogických pracovníků na 
třídu bude umožněna vždy, kdy 

Akceptováno. 
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vykonávat přímou pedagogickou činnost souběžně 
v rozsahu maximálně poloviny týdenního počtu 
povinných vyučovacích hodin stanovených rámcovým 
vzdělávacím programem nebo akreditovaným 
vzdělávacím programem, nebo poloviny provozu 
mateřské školy. Ve třídě, oddělení, studijní skupině 
může vykonávat pedagogickou činnost nejvýše 
2 asistenti pedagoga, jehož činnost je vykonávána jako 
podpůrné opatření.“ 
Odůvodnění:  Při maximálním naplnění běžné třídy, 
např. základní školy (30 žáků podle § 4 odst. 5 vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
vyhlášky č. 140/2018 Sb.), lze počet žáků ve třídě snížit 
maximálně o 5 žáků v souvislosti s počtem 
integrovaných žáků ve stupni podpory 3. – 5. stupně, 
tedy na 25 žáků. Je třeba uvážit i fakt, že ne vždy si 
může škola snížení počtu žáků ve třídě z organizačních, 
personálních i legislativních důvodů dovolit. Podle § 17 
odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. „Ve třídě, oddělení 
nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla 
nejvýše 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
s přiznaným podpůrnými opatřeními druhého 
až pátého stupně …“. Modelově by 1 učitel 
s 1 asistentem pedagoga měl po navrhované úpravě 
vzdělávat 25 – 30 žáků běžné třídy, mezi kterými může 
být integrováno 5 žáků s přiznanými podpůrnými 
opatřeními 2. – 5. stupně, a dále neomezený počet 
žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků v 1. stupni 
podpory. Navrhovaný počet 2 pedagogických 
pracovníků ve třídě běžné školy, z nichž jeden je 
asistentem pedagoga, považujeme za nedostatečný. 
Další pedagogický pracovník bude ve třídě působit 

se jedná o povinnost spádové 
školy (§ 34 odst. 3 a § 36 odst. 7 
školského zákona) přednostního 
přijetí dítěte/žáka ke vzdělávání. 
Tato výjimka pokryje 
ve veřejných školách téměř 
z 99 % potřebu vyššího počtu 
pedagogických pracovníků 
na třídu. Účinnost tohoto 
ustanovení bude mít odložený 
účinek po dobu trvání 
aktuálního doporučení 
ke vzdělávání žáka, ve kterém 
byl asistent pedagoga 
doporučen. Toto přechodné 
období může být využito 
k přestrukturování tříd a využití 
náběhu reformy financování 
k možnému dělení tříd 
na skupiny. Ministerstvo se 
v dalších proinkluzívních krocích 
bude zaměřovat na zvýšení 
kvality speciálně pedagogické 
podpory zajištěním působení 
dvou učitelů ve třídě (zejména 
na všeobecně vzdělávací 
předměty), z nichž alespoň 
jeden je speciální pedagog. 

Jedná se o implementaci 
opatření, které směřuje 
ke skutečné integraci žáka 
do kolektivu a současně vede 
ke zkvalitnění vzdělávání všech 
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pouze v ojedinělých případech. Druhou možností je 
snížení maximálního počtu žáků v běžných třídách, 
tj. úprava vyhlášek o základní vzdělávání a středním 
vzdělávání. Návrh „Dlouhodobého záměru vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-
2023“ stanovuje jako jeden z cílů snižování počtu žáků 
pouze u předškolního vzdělávání. 

dětí, žáků a studentů 
ve vzdělávacím systému, nejen 
těch se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Cílem není snižovat 
finanční prostředky na společné 
vzdělávání (pro rok 2019 byl 
rozpočet regionálního školství 
mj. navýšen o 2 165 mil. Kč 
na podpůrná opatření), 
ale jejich účelné a efektivní 
čerpání spolu se zvyšováním 
kvality inkluzívního vzdělávání. 

Další pedagogický pracovník 
může být přítomen méně než 
polovinu vyučovacích 
hodin, tzn. na předměty, 
u kterých je pro žáky 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami individualizovaná 
podpora nejvíce potřebná. 

53.  Jihomoravsk
ý kraj 

§ 17 odst. 
4 

Doporučující Navrhovaný text § 17 odst. 4), který upravuje 
maximální počet pedagogických pracovníků souběžně 
vykonávajících pedagogickou činnost ve třídách, 
odděleních a studijních skupinách zřízených podle 
§ 16 odst. 9) školského zákona, navrhujeme začlenit 
do § 19 vyhlášky, kam systematicky patří. 

Neakceptováno. 

Možno realizovat při další 
novele vyhlášky č. 27/2016  Sb.  

 

113.  Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

§ 17 
odst. 5 

Doporučující Doporučujeme nahradit slova „se slova „a 2“ nahrazují 
slovy „až 3“ “ slovy „se text „a 2“ nahrazuje textem 
„až 3“ “. Pokud text neobsahuje slovo nebo slova, 
místo formulace slovo se použije formulace text 
(viz čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády). 

Neakceptováno. 

Formulace obsahuje slovo „a“. 
Legislativní pravidla vlády 
považují „a“ za slovo (viz čl. 42 

Akceptováno. 
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odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády). 

9.  Českomorav
ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

§ 19 Doporučující Doporučujeme návrh na zrušení odst. 1. Akceptováno.  Akceptováno. 

166.  Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

§19 odst. 
1 

Doporučující Navrhujeme zrušení §19 odst. 1 vyhlášky. 
Odůvodnění: "Vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 
9 zákona se přednostně uskutečňuje ve škole, třídě, 
oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena 
podle § 16 odst. 9 zákona"  
Návrh vychází z Úmluvy o právech dítěte, která v článku 
28 1. říká:  
"Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají 
právo dítěte na vzdělání a s cílem postupného 
uskutečňování tohoto práva a na základě rovných 
možností zejména: a) zavádějí pro všechny děti 
bezplatné a povinné základní vzdělání, b) podněcují 
rozvoj různých forem středního vzdělání zahrnujícího 
všeobecné a odborné vzdělání, činí je přijatelné 
a dostupné pro každé dítě a přijímají jiná odpovídající 
opatření, jako je zavádění bezplatného vzdělání 
a v případě potřeby, poskytování finanční podpory. 
Dále v článku 23 1. říká:  
"Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, 
že duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat 
plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících 
důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících 
aktivní účast dítěte ve společnosti. 2. Státy, které jsou 
smluvní stranou úmluvy, uznávají právo postiženého 
dítěte na zvláštní péči, v závislosti na rozsahu 

Akceptováno.  Akceptováno. 
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existujících zdrojů podporují a zabezpečují 
oprávněnému dítěti a osobám, které se o ně starají, 
požadovanou pomoc odpovídající stavu dítěte a situaci 
rodičů nebo jiných osob, které o dítě pečují. 3. 
Uznávajíce zvláštní potřeby postiženého dítěte se 
pomoc v souladu s odstavcem 2 poskytuje podle 
možností bezplatně, s ohledem na finanční zdroje 
rodičů nebo jiných osob, které se o dítě 
starají, a je určena k zabezpečení účinného přístupu 
postiženého dítěte ke vzdělání, profesionální přípravě, 
zdravotní péči, rehabilitační péči, přípravě 
pro zaměstnání a odpočinku, a to způsobem vedoucím 
k dosažení co největšího zapojení dítěte do společnosti 
a co největšího stupně rozvoje jeho osobnosti, včetně 
jeho kulturního a osobního rozvoje". 

147.  Ministerstvo 
zahraničních 

věcí 

§ 19 odst. 
1 

Doporučující Navrhované zrušení § 19 odst. 1 relativizuje povinnost 
přednostního vzdělávání dětí v hlavním vzdělávacím 
proudu, a to, mj. dle odůvodnění, s odkazem na vágní 
a údajně negativní názor „velké části veřejnosti“. 
MZV proto navrhuje novelizační bod 21 vypustit 
a ponechat ustanovení § 19 odst. 1 beze změn.  

Neakceptováno  

Toto ustanovení duplikuje text 
školského zákona, který má vyšší 
právní sílu.  

Akceptováno. 

161.  Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

§19 odst. 
5 

Doporučující Vyhláška v §19 odst. 5 stanoví, že ve škole, třídě, 
oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 
9 zákona pro žáky s mentálním postižením se 
nevzdělávají žáci bez mentálního postižení. 
Navrhujeme úpravu tohoto ustanovení tak, aby bylo 
odstraněno bránění přístupu některým žákům 
ke střednímu vzdělání (praktická škola – žáci 
s Aspergerovým syndromem a závažnými problémy 
v sociální adaptaci) obory E. Tyto problémy lze doložit 
konkrétním případem nutného odmítnutí přijetí žáka 
s AS do oboru praktická škola dvouletá.  

Neakceptováno.  

Základním principem při plnění 
rozsudku D. H. ze strany České 
republiky je legislativní 
zamezení společného vzdělávání 
žáků bez mentálního postižení 
ve třídách se žáky s mentálním 
postižením. Jedná se rovněž 
o požadavek Evropské komise 
vyplývající z Akčního plánu 
inkluzívního vzdělávání.  

Akceptováno. 
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10.  Českomorav
ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

§ 20 odst. 
1 

Doporučující Požadujeme za slovy „na základě“ je třeba doplnit slovo 
„písemné“. 
Odůvodnění: Ustanovení opakuje v podstatě text 
poslední věty § 16 odst. 9 školského zákona. Za slovy 
„na základě“ je třeba doplnit slovo „písemné“. 

Akceptováno.  Akceptováno. 

11.  Českomorav
ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

§ 20 odst. 
2 

Doporučující V ustanovení § 20 odstavec 2 vyhlášky požadujeme 
stanovit výjimku pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona. 
Odůvodnění: Požadujeme stanovit výjimku pro třídy 
zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona – pro 
tzv. E obory. Doporučení by mělo být platné nejvýše 2 
roky, v odůvodněných případech lze stanovit platnost 
až 4 roky. 
V oborech středního vzdělání typu E se vzdělávají žáci 
2 – 3 roky (dle délky studia příslušného oboru). 
Převážně jsou v těchto oborech zřízeny třídy 
dle § 16 odst. 9 ŠZ. Nepředpokládá se, že žák bude 
v průběhu studia přecházet do jiného oboru (např. 
oboru H). Doporučení by tak bylo platné po celou dobu 
studia. 

Neakceptováno.  

Do rejstříku škol a školských 
zařízení jsou zapisovány obory 
vzdělání kategorie E i jako 
běžné. Žádná právní úprava 
nestanoví, že obory vzdělání 
kategorie E jsou vždy zřizovány 
podle § 16 odst. 9. Termín 
rediagnostiky se nestanovuje 
paušálně proto, aby byl ze strany 
školského poradenského 
zařízení přizpůsoben 
konkrétnímu žákovi na základě 
individuální potřeby. 

 

Akceptováno. 

155.  Hlavní město 
Praha 

§ 22 odst. 
1 

Doporučující Doporučujeme za text „§ 22 odst. 1“ vložit slova „větě 
první“ a za slova „„2 až 4“ a“ vložit slova „ve větě 
druhé“. 

Akceptováno. Akceptováno. 

88.  Ústecký kraj § 22 odst. 
1 

Doporučující Navrhujeme text tohoto bodu změnit následovně: 
„V § 20 odst. 2 zní: 
„(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup 
školského poradenského zařízení při jeho vydání se 
použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto 
doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, 
nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných 

Neakceptováno.  

Do rejstříku škol a školských 
zařízení jsou zapisovány obory 
vzdělání kategorie E i jako 
běžné. Žádná právní úprava 
nestanoví, že obory vzdělání 

Akceptováno částečně.  

MŠMT zváží u žáků SŠ 
(obory vzdělání 
kategorie E).  
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případech lze stanovit platnost až 4 roky. V případě 
doporučení zařazení žáka plnícího povinnou školní 
docházku do školy nebo třídy pro žáky s lehkým 
mentálním postižením je první doporučení platné 
nejvýše po dobu 1 roku a dále pak nejvýše po dobu 2 
let.“. 
Odůvodnění:U žáků středních škol by mělo doporučení 
platit po celou dobu studia (např. E obory). 

kategorie E jsou vždy zřizovány 
podle § 16 odst. 9. Termín 
rediagnostiky se nestanovuje 
paušálně proto, aby byl ze strany 
školského poradenského 
zařízení přizpůsoben 
konkrétnímu žákovi na základě 
jeho individuálních potřeb. 

 

148.  Ministerstvo 
zahraničních 

věcí 

§ 22 a § 
23 

Doporučující MZV doporučuje neprodlužovat lhůty pro přezkoumání 
vhodnosti zařazení žáka do vzdělávacího systému 
základní školy speciální. Novelizační body 26 a 27 se 
proto navrhuje vypustit.  

Neakceptováno.  

Ve všech případech je navíc 
zavazující ustanovení, 
že zákonný zástupce žáka, zletilý 
žák nebo škola prostřednictvím 
zákonného zástupce žáka, 
mohou požádat o poskytnutí 
poradenských služeb školské 
poradenské zařízení (dále ŠPZ) 
v případě potřeby nebo 
v případě závažné změny 
ve vzdělávání žáka, vyžadující 
posouzení ŠPZ. 

Možnost až čtyřleté lhůty 
pro vyhodnocení účelnosti 
zařazení žáka do speciální školy 
nebo třídy je výslovně spojena 
s termínem „v odůvodněných 
případech“. Tedy v takových, 
kdy je zřejmé, že dosavadní 
podpůrná opatření či vzdělávání 
v běžné škole není a nebude 

Akceptováno. 
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(i při realizaci veškerých 
podpůrných opatření) 
v nejlepším zájmu žáka. 

117.  Ministerstvo 
průmyslu 

a obchodu 

§ 23 odst. 
2 

Doporučující Doporučujeme za slova „zákonného zástupce“ doplnit 
slovo „žáka“, aby platné znění plně odpovídalo návrhu 
vyhlášky. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

70.  Olomoucký 
kraj 

§ 24 odst. 
4 

Doporučující V souladu s legislativními pravidly i zněním ostatních 
ustanovení máme za to, že místo pojmu „školského 
zákona“ by měl být používán pouze pojem „zákona“. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

156.  Hlavní město 
Praha 

§ 24 odst. 
4 

Doporučující Doporučujeme, v souladu s čl. 44 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády, slova „školského zákona“ nahradit 
slovem „zákona“ (v textu dvakrát). 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

118.  Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

Příloha č. 
1 oddíl 3  

část A 

Doporučující V tabulce „podpůrná opatření prvního stupně – 
obecně“ podtabulce „Podmínky k zajištění podpůrných 
opatření“ doporučujeme nahradit slova „- Zpracování 
plánu pedagogické podpory“ slovy „-Zpracování plánu 
pedagogické podpory“. Jednotlivá slova vypouštěná 
bez náhrady se přeškrtávají jednoduchou čarou 
(viz čl. 10 odst. 7 písm. b) bod 2. Legislativních pravidel 
vlády). 

Akceptováno. Akceptováno. 

114.  Ministerstvo 
průmyslu 

a obchodu 

Příloha č. 
1 oddíl 3  

část A 

Doporučující V tabulce 7. intervence poslední věta doporučujeme 
nahradit slova „Současně zahrnuje intervence také 
poradenskou školy“ slovy „Současně zahrnuje 
intervence také poradenství školy“ neboť se jedná 
o zjevný překlep. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

143.  Ministerstvo 
zemědělství 

Příloha č. 
1 oddíl 3 

část A 

Doporučující Zrušení slov „Zpracování plánu pedagogické podpory“ 
není vyznačeno v Platném znění vůbec. 

Akceptováno.  

13.  Českomorav
ská 

konfederace 

Příloha č. 
1, část A,  

str. 15 

Doporučující Podpůrná opatření 1 stupně požadujeme zpřesnit 
a vyjasnit. 
Odůvodnění: Poradenská pomoc leží na poradenských 
pracovnících školy (metodik prevence, školní 

Neakceptováno.  

Pro zajištění metodické podpory 
pro 1. stupeň podpůrných 

Akceptováno. 
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odborových 
svazů 

psycholog, školní speciální pedagog) → mateřské školy 
tyto poradenské pracovníky nemají a metodickou 
podporu v daném rozsahu by jim tak mělo poskytovat 
ŠPZ. 

opatření je na webových 
stránkách Národního ústavu 
pro vzdělávání.  

http://www.nuv.cz/t/zp?highli
ghtWords=Metodika+pro+nast
avov%C3%A1n%C3%AD, 
Metodika pro nastavování 
podpůrných opatření 1. stupně 
ve školách, včetně podpory žáků 
nadaných. První stupeň podpory 
má zahrnovat opatření, které 
může MŠ, ZŠ nebo SŠ zajistit bez 
další podpory školního 
poradenského zařízení, jedná se 
o formy individualizovaného 
přístupu. Konzultace 
s odbornými pracovníky 
školského poradenského 
zařízení se tímto nevylučuje. 
Současně je pro pedagogické 
pracovníky MŠ připravována 
vzdělávací nabídka především 
Národním institutem dalšího 
vzdělávání 
(https://www.nidv.cz/vzdelava
ci-programy) či Národním 
ústavem pro vzdělávání 
(http://www.nuv.cz/p/nv) 

48.  Jihočeský 
kraj 

Příloha č. 
1 

Doporučující Doporučujeme vypustit kapitoly: 8 III. 8 A, 8 III. 8 B, 8 
IV. 8 A, 8 IV. 8 B , 8 IV. 8 C, 8 V. 8 A, 8 V. 8 B, 8 V. 8 C. 
Odůvodnění: Tyto podmínky jsou upraveny v jiných 
právních předpisech -  vyhláška č. 244/ 2018 Sb., kterou 

Neakceptováno.  

Vyhláška č. 27/2016 Sb. 
v obecnější rovině definuje 

Akceptováno. 
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se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení 
ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky 
č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky 
č. 232/2018 Sb. 
Pokud byla problematika žáků s „přiznaným 
uzpůsobení podmínek“ přesunuta do výše uvedených 
speciálních vyhlášek, není důvod, aby nadále byl 
postup práce s těmito žáky zmiňován v příloze vyhlášky 
č. 27/216 Sb. 

podmínky přijímání ke 
vzdělávání a ukončování 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 
a to i pro ten stupeň vzdělávání 
a druh škol, pro které neplatí 
speciální úprava obsažená 
ve vyhláškách č. 353/2016 Sb. 
a č. 177/2009 Sb. (přijímání 
k VOŠ, ukončování vzdělávání 
závěrečnou zkouškou, 
absolutoriem nebo 
absolutoriem v konzervatoři).   

57.  Karlovarský 
kraj 

Příloha č. 
1, 

podpůrná 
opatření 

II. 
Stupně, 

bod II. 6.2 
A) 

Doporučující Zajištění speciálně pedagogické péče školským 
poradenským zařízením navrhujeme vypustit, 
a to z důvodu množství práce ve školských 
poradenských zařízeních. 

Neakceptováno.  

V systému základního 
vzdělávání je cca 50 % malých 
škol (do 150 žáků), které nemají 
k dispozici speciálního 
pedagoga, ani nelze v nejbližším 
časovém horizontu jejich 
potřeby speciálního pedagoga 
saturovat. Předměty speciálně 
pedagogické péče musí být 
proto nadále možno realizovat 
i školským poradenským 
zařízením.   

Akceptováno. 

60. Liberecký 
kraj 

Příloha č. 
1 

Doporučující Navrhujeme umožnit personální podporu ve formě 
asistenta pedagoga pro podpůrné opatření 4. a 5. 
stupně i v nižším rozsahu podpory než pro 4. stupeň 
podpory ve výši 32 nebo 36 hodin přímé pedagogické 
činnosti a pro 5. stupeň podpory jen 36 hodin přímé 

Neakceptováno.  

Vyhláška pracuje se zásadou 
postupného navyšování 
podpory a rozložení do 5 stupňů. 
U žáků zařazených do 4. - 5. 
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pedagogické činnosti asistenta pedagoga. To se jeví 
jako nehospodárné zvláště na prvním stupni 
základního vzdělávání, kdy učební plán žáků bývá 
převážně do 25 vyučovacích hodin, příp. někteří žáci se 
s ohledem na svůj zdravotní stav mohou vzdělávat jen 
v omezeném rozsahu. Navrhujeme, aby byla možnost 
výběru rozsahu podpory asistentem pedagoga, jako je 
tomu  
u podpůrného opatření 3. stupně. 

stupně se předpokládá závažné 
znevýhodnění a vysoká potřeba 
podpory pedagoga i žáka, navíc 
vyhláška také předpokládá, 
že úvazek se u jedné právnické 
osoby (škola a družina) dělí mezi 
obě pracoviště. Pokud tomu tak 
není, může být žák zařazen 
do nižšího stupně podpůrných 
opatření, tak, aby rozsah 
odpovídal potřebě. 

72.  Olomoucký 
kraj 

Příloha č. 
1 

Doporučující Dochází k vypuštění materiálních pomůcek v hodnotě 
do 500,- Kč - financování z ostatních neinvestičních 
výdajů. Považujeme za nezbytné v této souvislosti 
upozornit na skutečnost, že je nezbytné zajistit 
odpovídající navýšení ostatních neinvestičních výdajů 
pro školy. Současně upozorňujeme, že navýšení 
nebude zcela spravedlivé, protože bude paušální, 
přičemž některé školy uplatňují více podpůrných 
opatření a naopak některé školy uplatňují minimum 
podpůrných opatření materiálního charakteru, finance 
z ostatních neinvestičních výdajů pak školám zůstanou 
na běžný provoz nikoliv na realizaci společného 
vzdělávání. Dále dáváme na zvážení, zda položka 
K.III.2.04 Dalekohled není nadbytečná. 

Neakceptováno.  

V oblasti ostatních 
neinvestičních výdajů pro školy 
a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona byl rozpočet 
RgŠ pro rok 2019 navýšen 
o 100 mil. Kč. Do republikových 
normativů (dále „RN“) 2019 je 
tedy promítnuta poměrná část 
tohoto zvýšení ve výši 
cca 87 mil. Kč připadající na tyto 
školy a třídy, jejichž zřizovatelem 
je kraj, obec nebo dobrovolný 
svazek obcí, a to v poměru počtu 
dětí a žáků v jednotlivých 
věkových kategoriích. 

Celkové zvýšení RN 2019 oproti 
RN 2018 je o 12,8 až 14,7 %. 
ONIV je u věkové kategorie 3 – 5 
let vyšší o 8,4 %, u věkové 
kategorie 6 – 14 let vyšší o 5,5 %, 

Akceptováno. 
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u věkové kategorie 15 – 21 let 
vyšší o 4,7 %. 

http://www.msmt.cz/vzdelava
ni/skolstvi-v-cr/ekonomika-
skolstvi/principy-
normativniho-rozpisu-
rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3 

Toto opatření směřuje ke snížení 
administrativní zátěže na straně 
školy. O nákupu pomůcek 
v nízké cenové relaci rozhodne 
ředitel školy, není důvod 
zatěžovat pracovníky školy 
dalším výkaznictvím. MŠMT 
tento způsob financování 
umožňuje zvýšením ONIV 
na všech stupních a typech škol. 

119.  Ministerstvo 
průmyslu 

a obchodu 

Příloha č. 
1 oddíl 3  

část A 

Doporučující V tabulce „Příklady podpůrných opatření v prvním 
stupni“ bod 5. „Intervence školy“ doporučujeme 
text vyznačit tučným písmem. Nově doplňované 
nebo vkládané ustanovení se vyznačí tučným 
písmem – viz čl. 10 odst. 7 písm. b) bod 1. Legislativních 
pravidel vlády. Obdobně doporučujeme postupovat i v 
příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná 
opatření druhého stupně“ bod 6 „Intervence“ a příloze 
č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „podpůrná opatření 
třetího stupně“ bod 4 „Individuální vzdělávací plán“. 

Neakceptováno. 

Změny byly v platném znění 
vyznačeny, např. v  tabulce 
„Příklady podpůrných opatření 
v prvním stupni“ bod 5. 
„Intervence školy“ je zrušovaná 
věta přeškrtnuta, zbytek 
ustanovení zůstává v původním 
znění z důvodu větší 
přehlednosti.  

Akceptováno. 

157.  Hlavní město 
Praha 

Příloha č. 
1 oddílu 3 

části A 

Doporučující Doporučujeme na konci doplnit uvozovky nahoře 
a tečku. 

Neakceptováno. Akceptováno. 
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V novelizačních bodech jsou 
uvozovky nahoře a tečka 
na konci každé tabulky. 

172.  Svaz 
průmyslu a 

dopravy 
České 

republiky 

Příloha č. 
1 

Doporučující Hlavním podpůrným opatřením by mělo být snížení 
celkového počtu žáků/dětí ve třídě pod 20 a za každého 
žáka se závažnější diagnózou s nárokem na podpůrné 
opatření od třetího stupně výš další snížení počtu žáků 
(vždy minimálně o dva). 
V příloze chybí výraznější konkrétní podpora nadaných 
dětí a žáků, žáků s jiným mateřským jazykem než je 
čeština a žáků ohrožených z nejrůznějších 
nespecifikovaných důvodů školním neúspěchem. 
Nadaní žáci by měli být podpořeni nejen pomůckami, 
ale i možností pedagogické intervence (práce nad 
rámec vyučování s odborným lektorem apod.). 
Úvazky pro školní psychology a speciální pedagogy 
ve výši 0,5 nemusí na některých školách stačit. Proto by 
mělo být umožněno, aby byl úvazek ve výši 1,0 nebo 
i vyšší. Výše úvazku by měla být navázána na celkový 
počet žáků s PO od třetího stupně výš. Pokud 
vzdělávání ve škole ovlivňuje souběh okolností 
podstatných pro kvalitu vzdělávání (lokalita, počet 
a skladba žáků s potřebou podpůrných opatření), 
je žádoucí přítomnost školního psychologa nebo 
školního speciálního pedagoga na plný úvazek. 
Mezi podpůrnými opatřeními chybí (školní) sociální 
pedagog nebo terapeut. 
Součástí hodnocení na vysvědčení by mělo být uvedení 
stupně podpůrných opatření. Přílohou vysvědčení by 
měl být výpis výstupů, pokud byly upravovány. 
Preferováno by mělo být kriteriální hodnocení. 

Neakceptováno.  

V souvislosti s náběhem reformy 
financování k 1. 1. 2020 bude 
možné dělení vysokého počtu 
žáků ve třídě na skupiny.  

Další podpora nadaných žáků 
bude řešena novelou zákona 
č. 561/2004 Sb. Vzdělávání žáků 
s odlišným mateřským jazykem 
je MŠMT financováno 
prostřednictvím rozvojového 
programu „Podpora vzdělávání 
cizinců ve školách“ s alokovanou 
částkou 42 mil. Kč (meziroční 
nárůst oproti roku r. 2018 
je o 8,5 mil. Kč.).  

K financování školních 
psychologů, sociálních 
pedagogů a speciálních 
pedagogů mají mateřské, 
základní i střední školy možnost 
využívat OP VVV – Šablony 
zjednodušeného vykazování. 
Využití těchto pracovních pozic 
ministerstvo bude v souladu 
s Akčním plánem inkluzívního 
vzdělávání monitorovat 
a vyhodnocovat, aby mohly být 

Akceptováno. 
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Ve větší míře by se mělo využívat podpůrné opatření, 
kdy bude výuka dalšího cizího jazyka nahrazena jiným 
obsahem. Totéž by se mělo týkat i prvního cizího 
jazyka, případně i dalších vyučovacích předmětů. 
Rozšířit by se měl počet diagnóz, kterých se mohou 
týkat úpravy obsahu, výstupů a časového rozsahu 
výuky. Za nejlepší řešení považujeme návrat k Příloze 
RVP ZV pro žáky s LMP, kde byly v učebním plánu 
výrazně navýšeny počty hodin z oblasti Člověk a svět 
práce a hlavních vyučovacích předmětů – matematika 
a český jazyk. 
U podpůrných opatření vyššího stupně by měl být 
doporučován jako druhý pedagogický pracovník 
ve třídě prioritně speciální pedagog, nikoliv asistent. 
Asistent by měl být doporučován až jako třetí 
pedagogický pracovník ve třídě. 
Rozdělení přímé a nepřímé pedagogické činnosti 
asistenta v poměru 9 : 1 bylo ve stávajícím znění 
vyhlášky vyhovující. V tomto smyslu by se mělo upravit 
příslušné nařízení vlády. 
Pokud lékař určí dítěti konkrétní diagnózu, mělo by ji 
ŠPZ plně respektovat. Mohlo by ovšem v případě 
pochybností iniciovat přezkum u lékaře, který bude mít 
tyto přezkumy na starost.  

tyto pracovní pozice v budoucnu 
financovány systémově.  

V současné době probíhá revize 
rámcových vzdělávacích 
programů pro základní 
vzdělávání, která by měla být 
ukončena v r. 2021. Bude 
přehodnocena výuka dalšího 
cizího jazyka, očekávané výstupy 
pro žáky s lehkým mentálním 
postižením i počty hodin 
učebního plánu a jednotlivých 
vzdělávacích oblastí. Souhlasíme 
s co nejvyšší mírou využívání 
podpory speciálního pedagoga 
namísto asistenta pedagoga. 
Zvyšování kvality 
poskytovaného vzdělávání 
je prioritním cílem ministerstva.  

Rozdělení přímé a nepřímé 
pedagogické činnosti asistenta 
pedagoga v poměru 9:1 je pouze 
doporučující, konečné stanovení 
poměru je v kompetenci 
ředitele školy.  

Stanovení podpůrných opatření 
není podmíněno lékařskou 
diagnostikou. Souhlasíme však 
s tím, že má školské poradenské 
zařízení vyjádření odborného 
lékaře respektovat.  
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15.  Českomorav
ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

Přílohu č. 
1, část B,  

str. 82 

Doporučující Požadujeme odůvodnit. 
Odůvodnění: Opakujeme připomínku k textu 
odůvodnění. Změna poskytování PO s nejnižší finanční 
náročností z prostředků školy nelze akceptovat, pokud 
je odůvodněním této změny pouze slib: „Školám budou 
tyto náklady kompenzovány zvýšením prostředků 
na ONIV.“ Realita minulých let ukazuje, 
že ve skutečnosti školy dostatek prostředků v ONIV 
nikdy neměly a garance zvyšování finančních 
prostředků se míjí účinkem. 

Neakceptováno.  

V oblasti ostatních 
neinvestičních výdajů pro školy 
a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona byl rozpočet 
RgŠ pro rok 2019 navýšen 
o 100 mil. Kč. Do republikových 
normativů (dále „RN“) 2019 je 
tedy promítnuta poměrná část 
tohoto zvýšení ve výši 
cca 87 mil. Kč připadající na tyto 
školy a třídy, jejichž zřizovatelem 
je kraj, obec nebo dobrovolný 
svazek obcí, a to v poměru počtu 
dětí a žáků v jednotlivých 
věkových kategoriích. 

Celkové zvýšení RN 2019 oproti 
RN 2018 je o 12,8 až 14,7 %. 
ONIV je u věkové kategorie 3 – 5 
let vyšší o 8,4 %, u věkové 
kategorie 6 – 14 let vyšší o 5,5 %, 
u věkové kategorie 15 – 21 let 
vyšší o 4,7 %. 

http://www.msmt.cz/vzdelava
ni/skolstvi-v-cr/ekonomika-
skolstvi/principy-
normativniho-rozpisu-
rozpoctu-primych-vydaju-rgs-3 

Cílem změny tohoto ustanovení 
vyhlášky není ušetřit finanční 

Akceptováno. 
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prostředky, ale jejich efektivní 
a účelné nakládání s nimi. 
Množství asistentů pedagoga, 
převážně s maturitním 
vzděláním bez pedagogického 
zaměření, nezajišťuje kvalitní 
podporu dětí, žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Záměrem při 
poskytování kvalitního 
vzdělávání je zvyšování 
kvalifikace asistentů pedagoga 
(zvýšení odbornosti asistentů 
pedagoga MŠMT navrhuje 
i v novele zákona č. 563/2004 
Sb). Důraz na kvalitu bude 
podpořen vyšším využitím 
pracovních pozic speciálního 
pedagoga či školního 
psychologa, v souvislosti 
s reformou financování využití 
např. tandemové výuky.  

Inkluze ani vyhláška 
č. 27/2016 Sb. nemůže řešit 
problematiku ONIV, která se 
týká systému jako celku a MŠMT 
ji musí řešit samostatně, 
systémově.  

163.  Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

 Doporučující Přímá a nepřímá vyučovací povinnost u asistentů 
pedagoga ve speciálních školách – není reálné stanovit 
ji v poměru 9:1 (36:4). Spolupracují na přípravě 
kódovaných úloh, při alternativních komunikačních 

Neakceptováno.  

Rozdělení přímé a nepřímé 
vyučovací povinnosti u asistentů 
pedagoga zůstává i nadále 

Akceptováno. 
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systémech, přípravě pracovních listů a velkého 
množství didaktických materiálů (speciální školy 
si vytvářejí výukové materiály na míru pro každého 
žáka samy). Nechat v kompetenci ředitele speciální 
školy rozdělení přímé a nepřímé vyučovací povinnosti 
u asistentů pedagoga. 

v kompetenci ředitele školy. Ten 
rozhodne na základě 
konkrétních potřeb žáků v dané 
třídě.  

89.  Ústecký kraj Příloha č. 
5 

DoporučujícÍ Požadujeme doplnit do identifikátoru znevýhodnění 
formulaci „:žák se SVP dle § 16 odst.9 ŠZ“. 
Odůvodnění: Termín znevýhodnění žáka se ve vyhlášce 
i zákoně často využívá, ale v doporučení je uveden 
Identifikátor znevýhodnění, ze kterého nemusí 
být jednoznačné patrné, že se jedná o žáka uvedeného 
v § 16 odst. 9 zákona. 

Neakceptováno.  

Pokud je žák zařazen do třídy, 
oddělení nebo skupiny, 
případně školy zřízené dle 
§ 16 odst. 9, pak je to 
v doporučení uvedeno. Zákon 
jasně v § 16 odst. 9 definuje tuto 
skupinu žáků. Pokud je žák 
vzděláván v běžné škole, pak je 
z identifikátoru zřejmé jaké má 
obtíže (tedy nejen 
z identifikátoru), ale především 
v závěrech podstatných 
pro vzdělávání žáka. Nelze 
jednoznačně stanovit, kdo kam 
patří, jediná skupina je v zákoně 
zachována jako specifická, a to je 
základní škola speciální. 

Akceptováno. 

158.  Hlavní město 
Praha 

Příloha 
č. 5 

Doporučující Doporučujeme, v souladu s čl. 65 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády, u poznámky pod čarou č. 1 slova 
„ve znění pozdějších předpisů“ vypustit. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

16.  Českomorav
ská 

konfederace 
odborových 

svazů 

Připomín
ka nad 
rámec 
návrhu 

novelizac

Doporučující Problémy existují ve výuce předmětu speciálně 
pedagogické péče. Není zcela jasně vymezeno, co je 
náplní předmětu speciálně pedagogické péče. Je to 
problém, zejména u SPC, která odmítají doporučit 
předmět spec. ped. péče např. na práci se žákem 

Neakceptováno. 

Není předmětem novely 
vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Akceptováno. 
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e 
vyhlášky. 

s logoped. obtížemi, pokud spec. pedagog není 
oborově logoped. Není zde tedy opět vyspecifikována 
problematika klasické nápravy SPU. V názorech na tuto 
problematiku jsou nejednotní i ve ŠPZ a dostatečně se 
v ní neorientují. Nejednotnost panuje i v tom, kdo je 
kompetentní tento předmět vyučovat. 

Všemi požadavky na upřesnění 
závěru a využití novely vyhlášky 
se bude MŠMT zabývat. Bude 
řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

 

115.  Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

Čl. III Doporučující Doporučujeme nabytí účinnosti dnem 1. září, aby se 
kryla s počátkem nového školního roku 

Akceptováno částečně.  

Bude předmětem jednání 
MŠMT.  

Akceptováno. 

159.  Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

 Doporučující Vyhláška přináší pro speciální školy obrovský nárůst 
administrativy spojený se sledováním 
a vyhodnocováním podpůrných opatření (speciální 
škola již ze své podstaty vždy poskytovala podpůrná 
opatření všem žákům na základě jejich individuálních 
potřeb). Individuální vzdělávací plány dané vyhláškou 
jsou formální (školy si vždy vytvářely vlastní plány 
na základě vyhodnocení speciálně pedagogické 
diagnostiky na míru vzhledem k individuálním 
potřebám žáků). Zařazení žáka do speciální školy je již 
samo o sobě podpůrným opatřením. V případě, 
že zůstanou IVP i pro školy zřizované podle § 16 odst. 9 
ve vyhlášce povinné, navrhujeme, aby měly patřičné 
náležitosti.  

Akceptováno.  

Není legislativní povinnost 
paušálně u žáků vzdělávaných 
ve školách zřízených podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona 
zpracovávat individuální 
vzdělávací plán.  

Individuální vzdělávací plán 
bude školským poradenským 
zařízením doporučen na základě 
ustanovení § 13 vyhlášky.  

Akceptováno.  

164.  Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

 Doporučující Navrhujeme využití speciálních škol jako praktických 
metodických center pro základní školy, které vzdělávají 
žáky se zdravotním znevýhodněním. 

Neakceptováno.  

Není předmětem návrhu novely 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., přesto 
se MŠMT tímto podnětem bude 
dále zabývat.  

Akceptováno. 
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165.  Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

 Doporučující Navrhujeme tyto počty žáků ve třídách základní školy 
speciální: 4-6 žáků, možnost výjimky až na 10 žáků 
podle školského zákona. U žáků s nízkofunkčním 
autismem max. 6 žáků. Ponechat v kompetenci ředitele 
školy. 

Akceptováno.  

Řešeno v rámci reformy 
financování s účinností 
od 1. 1. 2020.  

Akceptováno. 

173.  UZS ČR K 
materiálu 

obecně 

Doporučující • Apelujeme na MŠMT a zákonodárce obecně 
v souvislosti s přijímáním novel, nových vyhlášek 
a zákonů a dalších prováděcích předpisů, kdy situace 
pro adresáty právních norem v oblasti školství začíná 
být velmi chaotická. S překotně se chrlící legislativou se 
potýkají ředitelé škol, pracovníci poradenských 
zařízení, o učitelích nemluvě.  
• Apelujeme tak na MŠMT, aby docházelo 
ke zjednodušování a sjednocování školské legislativy, 
nikoliv jejímu dalšímu tříštění do dalších vyhlášek.  
• V rámci probíhající inkluze mají školy zřízené podle 
§ 16 odst. 9  Šk. zákona právoplatné a smysluplné 
opodstatnění, což je potřeba si jasně i při přijímání 
právních předpisů v oblasti speciálního vzdělávání 
uvědomit. Důkazem toho je, že v současné době se celá 
řada okludovaných žáků vrací zpět ze základních škol. 
Odmítáme zcela názor, že ve školách zřízených podle 
§ 16 dochází k segregaci dětí a žáků. Žáci si naopak 
nachází mezi svými vrstevníky dostatek kamarádů 
a podnětných situací.  
• Školy zřízené dle § 16 odst. 9 šk.zák. jsou rovněž pro 
stát finančně méně nákladné, kdy na třídu maximálně 
čtrnácti žáků stačí jeden učitel (speciální pedagog) 
a převážně jeden asistent. Naproti tomu v kolektivu 
běžné školy je nutné těchto asistentů mít více.  
• Vedle ekonomické stránky je zde rovněž stránka 
profesní. Na běžné škole učí pedagog s odborností 
pro daný stupeň základní školy a pro daný předmět. 

Akceptováno.  

MŠMT podporuje i rozvoj 
speciálního školství a souhlasí 
s doporučujícími připomínkami. 
Na rok 2019 bylo na tento 
segment ze státního rozpočtu 
vyčleněno o 800 milionu více než 
v roce 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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Na školách zřízených podle § 16 odst. 9 šk. zák. vyučuje 
pedagog se stejnou odborností, rozšířenou o speciální 
pedagogiku. Jeden až dva speciální pedagogové 
na běžných základních školách s množstvím asistentů, 
nejsou schopni zajistit speciální potřeby žáků 
inkludovaných.  S tímto pak souvisí i náročná finanční 
stránka, která se týká vybavenosti běžných škol tak, 
aby naplňovala potřeby inkludovaných žáků.  
Dále: 
1. Činnost ŠPZ bude ještě více omezena, což se projeví 
v menší spolupráci při poskytování PO, kontrolách 
poskytování a také v doporučeních, která ŠPZ vydávají 
a následně v IVP. Zde nám nejvíce vadí absence 
kapitoly hodnocení, protože tato část je často zdrojem 
konfliktu se zákonnými zástupci žáka. A proto si 
myslíme, že by v IVP měla být uvedena. 
2. Budou podstatně omezena PO personálního 
charakteru. 
A) Asistent pedagoga bude jen 1 ve třídě – podle 
zkušeností škol s tím nemáme problém, ale chyba je 
v kapitole III.5.1 A a dále, kde jsou změny v rozsahu 
podpory asistentů, nepočítá se s NFN na nepřímou 
činnost asistentů, ale přitom v pravém sloupci úvazky 
zůstávají stejné, což neodpovídá počtu hodin. Např. 
při nejmenším rozsahu 9 hodin je uveden úvazek 0,25, 
ale v reálu je to jen 0,225, při úvazku 27 hodin je 
uvedeno 0,75, ale skutečnost je 0,675. Chceme jen 
upozornit, že pokud se ještě sníží úvazky asistentů 
nebo zůstanou stejné, ale sníží se jejich plat, bude velký 
problém je zajistit, již nyní to není jednoduché. 
B) Intervence – kapitola IV.7, se mají poskytovat pouze 
skupinově. Nerozumíme větě: individuální práce pouze 
v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou 

 

 

 

 

 

 

 

1. Akceptováno. Ponecháno 
písmeno b) a c) v § 3.  

 

 

 

2. Vysvětleno.  

A) Úvazek 9 hodin přímé 
pedagogické činnosti znamená 
zaplacena i jedna hodina 
nepřímé pedagogické činnosti 
= úvazek 0,25. 

B) Nutná součinnost školy 
a školského poradenského 
zařízení obsažená ve vyhlášce 
v ustanovení § 12 odst. 3. 
O čerpání normované finanční 
náročnosti na podpůrné 
opatření pedagogická 
intervence (včetně vytváření 
skupin) rozhodne v konečném 
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formu zařazením do již existující skupiny. Kdo bude 
rozhodovat, zda lze nebo nelze využít skupinu? Škola, 
ŠPZ nebo už jen skutečnost, že nějaký jiný žák 
s potřebou intervence na škole je, zakládá skutečnost, 
že další musí do skupiny. Poradnou jsme byli ujišťováni, 
že toto úsporné opatření se nebude týkat 
dvouhodinových intervencí a také speciálně 
pedagogických. Doučovat 6 dětí různého věku, 
s různým problémem je zcela neefektivní. Problém je 
v organizaci, protože máme zde např. žáky 2. ročníku, 
kteří se doučují hned po skončení 4. vyučovací hodiny, 
kdy ve třídě není ŠD. Takto budou muset čekat na žáka 
8. ročníku až mu odpoledne skončí škola. Mezitím bude 
ŠD např. venku. A pak, kdo to bude učit? 
Obecně nám nevyhovují ani časté novelizace, připadá 
nám velmi obtížné uhlídat, kdo má ještě nárok na NFN 
podle minulé novelizace a kdo už ne, stále se mění 
formuláře IVP atd. Často ne ku prospěchu věci, 
např. zde v příloze je ve formuláři pro PLPP vyškrtnut 
jak učitel, tak rodič. Když tedy PLPP měla být jakási 
smlouva mezi rodiči a školou, kdo ji tedy sepisuje? 
Skutečně bude oficiální dokument (i když není povinný) 
v anonymním provedení? 

důsledku ředitel školy v souladu 
s individuálními vzdělávacími 
potřebami žáků a organizačními 
možnostmi školy.   

Všemi požadavky na upřesnění 
závěru a využití novely vyhlášky 
se bude MŠMT zabývat. Bude 
řešeno metodickým 
doporučením k novele.  

Pedagogickou intervenci 
poskytuje zpravidla učitel 
předmětu, ke kterému je 
intervence zacílena.  

C) Plán pedagogické podpory je 
nepovinný dokument, přílohu si 
škola může jakkoliv dle svého 
upravit.  

 

141.  Ministerstvo 
zemědělství 

Obecně k 
návrhu 

Doporučující Obecně k návrhu: 
Chápeme snahu zjednodušit postupy fungování 
systému a snížit administrativní zátěž jak škol, tak 
i školských poradenských zařízení, nicméně některé 
změny, které jsou navrhovány, podle našeho názoru 
směřují spíše proti záměru integrace dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami a zkomplikují skutečné 
naplnění vzdělávacích možností všech dětí. Máme na 
mysli např. striktní omezení počtu možných asistentů 
pedagoga ve třídě na max. počet jednoho. Důvod, který 

Neakceptováno.  

Výjimka z nejvyššího počtu 
pedagogických pracovníků 
na třídu bude umožněna vždy, 
kdy se jedná o povinnost 
spádové školy přednostního 
přijetí dítěte/žáka ke vzdělávání. 
Tato výjimka pokryje 
ve veřejných školách téměř 
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je udáván, spočívá v rušivém působení dalších osob 
ve třídě na jedné straně, na straně druhé je to míra 
pedagogického působení asistenta pedagoga 
(nahrazení učitele). Zároveň se udává, že žáci nevnímají 
asistenta pedagoga jako autoritu. Pokud tomu tak 
obecně skutečně je, máme za to, že je třeba to změnit 
a ne tuto instituci ze třídy odstranit. Chybí také vize, jak 
budou podpůrná opatření ve formě asistenta 
pedagoga poskytována všem potřebných žákům 
(s určeným podpůrným opatřením) ve třídě, kde dojde 
k situaci, že specifický žák potřebuje výkon asistenta 
pedagoga výlučně pro sebe, a ostatní zůstanou v rámci 
kolektivu třídy/skupiny bez podpory. 
Upozorňujeme také na poznatky z praxe týkající se 
přetížení školských poradenských zařízení. Pokud 
navrhované změny v rediagnostice povedou 
k odstranění neúnosně dlouhých čekacích lhůt, 
a zároveň neohrozí dosahování výsledků žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, lze tyto změny 
jedině vítat. 

z 99 % potřebu vyššího počtu 
pedagogických pracovníků 
na třídu. Účinnost tohoto 
ustanovení bude mít odložený 
účinek po dobu trvání 
aktuálního doporučení 
ke vzdělávání žáka, ve kterém 
byl asistent pedagoga 
doporučen. Toto přechodné 
období může být využito 
k přestrukturování tříd a využití 
náběhu reformy financování 
k možnému dělení tříd 
na skupiny. Ministerstvo se 
v dalších proinkluzívních krocích 
bude zaměřovat na zvýšení 
kvality speciálně pedagogické 
podpory zajištěním působení 
dvou učitelů ve třídě (zejména 
na všeobecně vzdělávací 
předměty), z nichž alespoň 
jeden je speciální pedagog. 

Jedná se o implementaci 
opatření, které směřuje 
ke skutečné integraci žáka 
do kolektivu a současně vede 
ke zkvalitnění vzdělávání všech 
dětí, žáků a studentů 
ve vzdělávacím systému, nejen 
těch se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Cílem není snižovat 
finanční prostředky na společné 
vzdělávání (pro rok 2019 byl 
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rozpočet regionálního školství 
mj. navýšen o 2 165 mil. Kč 
na podpůrná opatření), 
ale jejich účelné a efektivní 
čerpání spolu se zvyšováním 
kvality inkluzívního vzdělávání. 

Ve všech případech je navíc 
zavazující ustanovení, 
že zákonný zástupce žáka, zletilý 
žák nebo škola prostřednictvím 
zákonného zástupce žáka, 
mohou požádat o poskytnutí 
poradenských služeb školské 
poradenské zařízení (dále ŠPZ) 
v případě potřeby nebo 
v případě závažné změny 
ve vzdělávání žáka, vyžadující 
posouzení ŠPZ. 

Možnost až čtyřleté lhůty 
pro vyhodnocení účelnosti 
zařazení žáka do speciální školy 
nebo třídy je výslovně spojena 
s termínem „v odůvodněných 
případech“. Tedy v takových, 
kdy je zřejmé, že dosavadní 
podpůrná opatření či vzdělávání 
v běžné škole není a nebude 
(i při nasazení veškerých 
podpůrných opatření) 
v nejlepším zájmu žáka. 

142.  Ministerstvo 
zemědělství 

Návrh 
novely 

Doporučující Upozorňujeme, že novelizační body týkající se změn 
příloh (nahrazující celou část tabulky), nejsou v souladu 

Neakceptováno.  
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s vyznačenými změnami v platném znění vyhlášky. 
Doporučujeme zvážit jinou formulaci novelizačních 
bodů, především tam, kde v měněném textu tabulky 
dochází ke zrušení, nahrazení či doplnění pouze 
krátkého textu a jedná se o ojedinělou změnu v textu 
části tabulky. 

Formulace novelizačních bodů 
byla takto vypracována 
s ohledem na přehlednost 
tabulek. 

145.  Ministerstvo 
zemědělství 

Platné 
znění 

vyhlášky 

Doporučující Na konci části V. materiálu (Platné znění s vyznačenými 
změnami) je uveden text přechodných ustanovení 
návrhu vyhlášky. Přechodná ustanovení se do této části 
materiálu neuvádějí, je třeba text odstranit. 

Akceptováno. 

 

 

144.  Ministerstvo 
zemědělství 

Platné 
znění 

vyhlášky 

Doporučující V Platném znění vyhlášky jsou uvedeny také přílohy 
č. 3. a 4., kde je vyznačena změna (odstranění části 
tabulky, resp. zrušení některých slov), nicméně 
v návrhu vyhlášky tyto změny chybí. Je třeba doplnit 
příslušné novelizační body. 

Vysvětleno.  

Tyto úpravy byly v platném 
znění uvedeny nad rámec 
novely, po úpravě budou 
vypuštěny.  
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