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IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

Novelizace vyhlášky má za cíl promítnout do řízení inkluzivního vzdělávání nutné změny vyplývající 
ze statistických a analytických zjištění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), 
České školní inspekce (dále ČŠI), Národního ústavu pro vzdělávání (dále NÚV), z praxe škol, školských 
poradenských zařízení (dále ŠPZ) a dalších účastníků vzdělávacího procesu, která souvisejí s analýzou 
implementace inkluzivního vzdělávání od 1. 9. 2016. Cílem navržených změn je snížení 
administrativní zátěže škol a ŠPZ, zajištění účelného a efektivního čerpání finančních prostředků 
státního rozpočtu a poskytování vzdělávání a poradenských služeb žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami (dále SVP) a žákům nadaným v souladu s jejich nejlepším zájmem a maximálním využitím 
vzdělávacího potenciálu při respektování individuality každého jedince. 

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“), která byla vypracována ve spolupráci s NÚV.1  

Tematická zpráva byla zpracována na základě komplexní inspekční činnosti, která proběhla 
v 359 mateřských (dále MŠ), 323 základních (dále ZŠ) a 92 středních školách (dále 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 ČŠI 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 SVP, 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 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 (dále PO) v podobě asistenta 
pedagoga bylo přeceňováno. 
1.1 Název 

 

1 http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp     
   https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrane-aspekty-implementace-spolecneho-vzdelavani  
   http://www.msmt.cz/file/46497/  1 
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 

Po vyhodnocení prvního roku implementace společného vzdělávání je možné na základě statistických 
dat MŠMT a na základě analýz ČŠI konstatovat, že poradenské služby ŠPZ ani PO vymezené vyhláškou 
č. 27/2016 Sb. nebyly vždy využívány efektivně, a to jak u personálních podpor (zejména asistenti 
pedagogů), tak u materiálních podpor (zejména pomůcky). 

V současnosti není jednoznačně vymezena odpovědnost ŠPZ a jejich zřizovatelů za účelné využívání 
prostředků státního rozpočtu u doporučování PO pro vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných. 

S implementací společného vzdělávání je spojeno množství administrativních úkonů na straně škol 
i na straně ŠPZ, kdy jak školy, tak ŠPZ jsou zatěžovány administrativou nad rámec skutečně potřebné 
dokumentace a zacházení s administrativou i její množství se různí napříč kraji. Na obou stranách -
škol i ŠPZ - je na základě poznatků získaných z praxe možné redukovat administrativní úkony. S tím 
souvisí změna termínů rediagnostiky žáků v souladu s jejich vzdělávacími etapami a individuálními 
vzdělávacími potřebami a vymezení a využívání individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP).  

Úprava jednotného poradenského systému bude zajištěna implementací Jednotných pravidel ŠPZ 
v první polovině roku 2019.  

• V souvislosti se zaváděním společného vzdělávání došlo k výraznému nárůstu činností 
administrativní povahy.  

• V souvislosti s přípravou PO 1. stupně školy provádějí a zaznamenávají pedagogickou diagnostiku, 
sestavují plán pedagogické podpory (dále PLPP) a minimálně každé tři měsíce vyhodnocují jejich 
účinnost. Spolu s dalšími souvisejícími dokumenty (např. pro zajištění informovanosti zákonných 
zástupců) představuje podpora 1. stupně pro každého žáka zpracování cca pěti různých dokumentů. 
Velké množství škol je přitom přesvědčeno, že v mnoha případech je podpora 1. stupně jen 
nezbytným, nikoliv však postačujícím krokem pro zajištění potřebné podpory stupně vyššího, a jde 
tedy z jejich pohledu pouze o formální záležitost. 

• Pokud by bylo zřejmé, že podpora na úrovni 1. stupně není dostačující, bylo by sice možné uplatnit 
rovnou PO 2. stupně, nicméně řada ŠPZ v praxi preferuje uplatnit nejprve podporu 1. stupně, 
což školy respektují. V celé řadě případů se v průběhu školního roku prvotní odhad škol potvrdil, žáci 
v těchto případech byli následně převedeni na základě nového doporučení ŠPZ do vyššího stupně 
podpory. 

• IVP a PO byly v některých případech naplňovány pouze formálně, s čímž v daných školách souvisí 
i nižší míra zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků se SVP ve výuce a nedostatečné 
uplatňování PO v průběhu výuky v některých školách. V oblasti účinné podpory všem žákům 
s potřebou PO vzrostl ve srovnání s předchozím školním rokem podíl škol, ve kterých je vyžadováno 
zlepšení. 

• ČŠI doporučuje zjednodušit administrativní procesy spojené s poskytováním podpory všech stupňů, 
zejména tvorbu a vyhodnocování PLPP a IVP. 

• ŠPZ se dařilo dodržovat lhůty pro poskytnutí služby často pouze za cenu omezení jiných 
poradenských aktivit. 
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Vyhodnocení implementace společného vzdělávání poukázalo na možnosti efektivnějšího 
(administrativně i ekonomicky) využívání předepisovaných pomůcek, jejichž nároková finanční 
náročnost bude upravena podle zjištění z dat ČŠI a NÚV. Předpokládána je podmíněná normovaná 
finanční náročnost (dále PNFN) především na kompenzační pomůcky (nikoliv na pomůcky a potřeby, 
které mají být primárně financovány z ONIV). 

• Realizace PO byla provázena významnou mírou neefektivnosti, např. v případě pořizování 
kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a pomůcek a softwarového a IT vybavení jsou reálné 
ceny často odlišné od cen doporučených. Pokud školy pořídí tyto pomůcky a vybavení levněji, 
ušetřené prostředky nevracejí, případně je používají pro dofinancování těch pomůcek a vybavení, 
u kterých je reálná cena vyšší než cena doporučená (zda je taková praxe akceptovatelná zůstává 
k dořešení). 

• Mnohé školy nakupovaly na základě doporučení ŠPZ a obdržených informací pro každého žáka nové 
pomůcky, byť takové pomůcky již byly ve škole k dispozici.  

• Současně bylo zjištěno, že některá ŠPZ doporučují velké množství PO pro jednotlivé žáky 
(od personální podpory přes úpravu organizace výuky až po pomůcky a ICT vybavení). V některých 
případech tak bylo pro jednoho žáka nakoupeno i více než 40 pomůcek. 

Současné znění vyhlášky č. 27/2016 Sb. umožňuje působení až čtyř pedagogických pracovníků 
ve třídě. To může významně rušit pedagogické procesy ve třídě, protože koordinace dalších tří 
pedagogických pracovníků (probíhající přímo během výuky) je pro učitele velmi náročná a vyšší počet 
dospělých ve třídě ruší žáky při učení. Striktně individuálně předepisovaná personální podpora žáků 
ze strany asistentů pedagoga (dále AP), na rozdíl od kolektivně sdílené podpory jedním AP směřující 
ke skupině žáků a k integraci jednotlivých podporovaných žáků do kolektivu, může navíc přispívat 
k sociální izolaci podporovaného žáka namísto k jeho zapojení do kolektivu, skutečné inkluzi. 
Zavedením PNFN ředitel školy rozhodne o potřebě personální podpory v aktuálních podmínkách 
konkrétní školy/třídy. 

• Neoddiskutovatelným faktem zůstává, že počet AP ve školách v posledních letech nepřetržitě roste 
(jen od školního roku 2010/11 se zvýšil o 8 787,9 úvazku, tedy o více než 242,8 %). 

• Činnost AP je jednoznačně nejnákladnějším PO, efektivita jejich využívání je však snižována faktory, 
mezi něž patří např. relativně vysoký podíl asistentů bez získané potřebné kvalifikace; rezervy byly 
zjištěny ve správném rozvržení činností mezi učitele a AP. 

• Situace, kdy příprava vzdělávání žáka se SVP je plně v kompetenci AP (bez instrukcí vyučujícího), 
jsou spíše výjimečné a mělo by k nim docházet co nejméně. Přesto podle přibližně pětiny AP je 
aktivita při přípravě vzdělávání žáka se SVP ponechávána na nich a učitel poskytuje asistentovi 
informace pouze rámcově. 

• AP ve středních školách pracuje především se žákem se SVP, ostatním žákům se nevěnuje. Plní 
tak roli spíše osobního asistenta, nikoliv asistenta, který poskytuje podporu jinému pedagogickému 
pracovníkovi. Efektivita vynaložených finančních prostředků se tímto snižuje.  

• V necelé pětině hospitovaných hodin v základních školách bylo vzdělávání žáka se SVP ponecháno 
zcela na AP, učitel se věnoval pouze ostatním žákům.  

• V nezanedbatelném podílu hodin AP vykonávali činnosti, které by samostatně vykonávat neměli 
(dovysvětlení nového učiva, podpora při vypracování úkolů, podpora očekávaného chování žáků), 
případně by měly být ponechány zcela v kompetenci učitele (výklad nové látky).  
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• Nebylo výjimkou, že se AP dostal do situace, kdy musel zastupovat za chybějícího pedagoga, 
přestože by výuku žáků vést samostatně neměl (samostatná výuka neodpovídá jeho pracovní roli, 
často pro ni nemá příslušnou kvalifikaci). Takovou zkušenost uvedlo 29,6 % AP v MŠ, 65,1 % v ZŠ 
a 41,9 % v SŠ. 

• Malý přínos AP byl v hospitacích odůvodněn minimální nebo žádnou pozorností věnovanou 
ostatním žákům (často na ně asistentovi nezbývá čas) a pasivitou asistenta. Učitelé navíc 
upozorňovali na to, že ostatní žáky přítomnost AP ruší (pokud pracuje pouze s jedním žákem, což ale 
není žádoucí stav, případně jejich pozornost rozptyluje pohyb asistenta po třídě) a v některých 
případech ho nevnímají jako autoritu. 

Stávající právní předpis nereflektuje na potřebu vymezení postupu v případě neúspěšné integrace 
žáka do běžné třídy nebo školy, kdy může být integrace žáka se SVP do prostředí bez pedagogů se 
speciálně-pedagogickými kompetencemi nevýhodou pro samotného žáka nebo kdy například 
integrace žáka se SVP související s jeho diagnostikovanými poruchami chování může vyústit v rizikové 
a ohrožující chování inkludovaného žáka vůči ostatním. Odstraněním jednodruhovosti škol 
a zajištěním propustnosti vzdělávacího systému budou vytvořeny podmínky pro řešení neúspěšné 
integrace a vzdělávání žáků v menších kolektivech za účelného působení odborníků – speciálních 
pedagogů. 

Podíly počtu dětí MŠ se Z16/9 dlouhodobě oscilovaly okolo 2,8 %, ale v posledních třech letech 
počaly postupně stoupat a nyní se blíží hranici 3 %. Současně rostou i podíly těchto dětí individuálně 
integrovaných do běžných tříd – zatímco dříve to bylo v průměru o zhruba procentní bod ročně, 
v posledních letech tempo mírně zrychlilo a aktuálně se tento podíl meziročně zvýšil 
o 6,1 procentního bodu z 28,9 % na 35,0 %, viz tabulka 4. 

Počet a podíl dětí se znevýhodněním podle § 16 odst. 9 v MŠ v letech  2010/11–2017/18 (data k 30. 9. 
daného školního roku): 

 

Z pohledu celkových počtů dětí se SVP navštěvuje MŠ ve školním roce 2017/18 celkem 14 101 
takových dětí, což je o 1 536 (12,2 %) více, než jich bylo vykázáno při startu společného vzdělávání. 

Podíly počtu žáků se Z16/9 dlouhodobě oscilovaly okolo 9,0 %, v letošním školním roce však poprvé 
překonaly hranici 10 % (především v důsledku nárůstu počtu žáků s diagnostikovanou vývojovou 
poruchou učení nebo chování). Nicméně, podobně jako u MŠ, i zde u ZŠ dlouhodobě rostou podíly 
dětí individuálně integrovaných do běžných tříd. Tento nárůst je však ve velké míře důsledkem 
skutečnosti, kdy se zvyšuje především podíl v zastoupení těch druhů (a stupňů) Z16/9, se kterými jsou 
žáci snadněji individuálně integrovatelní do běžných tříd. Naopak u vážnějších Z16/9 nedochází 
k takové incidenci.  

Počet a podíl žáků ZŠ se znevýhodněním podle § 16 odst. 9 v ZŠ v letech  2010/11–2017/18 (data vždy 
k 30. 9. daného školního roku): 
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Podíly počtu žáků SŠ se Z16/9 dlouhodobě narůstají. Jen od školního roku 2010/11 se zvýšily o zhruba 
1,7 procentního bodu (z 3,8 % na téměř 5,5 % ve školním roce 2017/18). Větší procentuální nárůst 
mezi předchozím a aktuálním školním rokem (o 0,5 p. b.) je dán především nárůstem v kategoriích 
vývojových poruch (souhrnně o 2 209 žáků). Podobně jako u MŠ a ZŠ i zde u SŠ dlouhodobě rostou 
podíly žáků individuálně integrovaných do běžných tříd, které v posledních dvou letech nabírají 
na dynamice, která je však do značné míry tažena právě skutečností, kdy se zvyšují podíly 
v zastoupení těch druhů (a stupňů) Z16/9, se kterými jsou žáci snadněji individuálně integrovatelní 
do běžných tříd.  

Počet a podíl žáků se znevýhodněním podle § 16 odst. 9 v SŠ v letech  2010/11–2017/18 (data k 30. 9. 
daného školního roku): 

 

 
Počty ZŠ s dominantním podílem žáků vzdělávaných podle přílohy pro lehké mentální postižení 
(dále LMP) nebo s upraveným obsahem vzdělávání z důvodu LMP a souhrnné počty žáků těchto škol: 

 

Při srovnání počtu žáků s konkrétním Z16/9 v jednotlivých letech je pak možné konstatovat, že nadále 
pokračuje trend poklesu žáků s LMP jako hlavním (vykazovaným) Z16/9. Tento pokles představoval 
mezi školním rokem 2015/16 a 2016/17 770 žáků a mezi předchozím a aktuálním školním rokem 
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dalších 750 žáků (od školního roku 2010/11 klesl tento počet o 5 486 žáků, v průměru tedy klesá 
o zhruba 784 ročně).  

K 1. září 2016 došlo ke zrušení přílohy RVP ZV a žáci s LMP se tak musí vzdělávat podle upraveného 
RVP ZV, kde jsou jim přizpůsobeny požadované výstupy ze vzdělávání. Do hodnocení vývoje v oblasti 
ZŠP zahrnuje nově školská statistika ty ZŠ, které vzdělávají převážně žáky podle přílohy pro LMP nebo 
s upravenými výstupy ze vzdělávání z důvodu LMP (dále jen souhrnně programy přizpůsobené LMP, 
resp. PPLMP). 

Ve školním roce 2017/18 je škol, které vzdělávají všechny žáky v PPLMP, celkem 10, což představuje 
vůči předchozímu školnímu roku pokles o další tři školy. Nicméně pouze v jednom případě došlo 
k zániku školy, ve třech případech pak ke sloučení s jinou školou a v jednom případě jiná škola nově 
vyhověla tomuto kritériu (loni patřila mezi školy se 75% a vyšším podílem těchto žáků). Současně 
se snížením počtu těchto škol došlo přirozeně i k poklesu počtu jejich žáků, a to o více než 13,3 %. 
Nyní se v těchto školách vzdělává celkem 4 010 žáků, z toho 3 379 v PPLMP. Mezi roky 2015/16 
a 2017/18 se tedy snížil počet žáků v těchto školách o 662, tj. o téměř 14,2 %. 

Inkluzivní vzdělávání předpokládá vzdělávání všech dětí a žáků společně v běžných školách. Pokud 
není možné poskytnout PO dětem a žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných 
školách, mohou se vzdělávat ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Dosud 
byly tyto školy zřizovány podle druhu zdravotního postižení, nyní umožňujeme v těchto školách 
zřizovat třídy i pro jiný druh postižení tak, aby byla zajištěna vyšší dostupnost speciálního vzdělávání 
v menších kolektivech a poskytování adekvátní podpory ze strany speciálních pedagogů či 
psychologů. Stále zůstává v platnosti, že ve školách, třídách, odděleních a studijních skupinách 
zřízených pro žáky s mentálním postižením (dále „MP“) se nevzdělávají žáci bez MP. 

Podle dat Evropské agentury pro speciální a inkluzivní vzdělávání se ve školním roce 2000/2001 
i o deset let později Česká republika řadila do skupiny států s nejvyššími podíly žáků ve speciálních 
školách a třídách na úrovni ISCED 1 a 2 (nad 4 %). Aktuální data naznačují, že by Česká republika 
mohla postoupit do skupiny zemí s nižšími podíly (s 2 až 4 % žáků vzdělávaných ve speciálních 
třídách/školách), podobně jako např. Nizozemí nebo Finsko. 

Nejvíce žáků se vzdělává společně např. v Itálii, Španělsku, Portugalsku, na Maltě nebo Kypru 
(více než 99 %). 

 
Tabulka uvádí procentní podíly škol a žáků včetně speciálních tříd/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona, které jsou součástí běžných škol. 

Tabulka ilustruje trend celkově se snižujícího počtu speciálních škol a tříd. Ve srovnání se školním 
rokem 2015/2016 poklesl podíl speciálních škol i škol, ve kterých jsou zřízeny speciální třídy. 
K poklesu docházelo již i v minulých letech, oproti školnímu roku 2015/2016 je však změna 
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nejvýraznější. Podíly žáků vzdělávaných ve speciálních třídách nebo ve školách zřízených podle 
§ 16 odst. 9 školského zákona jsou přitom téměř konstantní. Omezují se tedy významně možnosti 
speciálně pedagogické podpory, která není v běžných školách zdaleka vždy dostupná, pro žáky, kteří ji 
mohou k naplnění svých vzdělávacích možností potřebovat. Škola zřízená podle § 16 odst. 9 
školského zákona pro žáky s určitým druhem zdravotního postižení by měla mít možnost nabídnout 
optimální vzdělávací podporu i žákům s jiným druhem zdravotního postižení, pro které není v daném 
regionu škola zřízena. (například se závažnou poruchou chování, závažnou poruchou učení 
v kombinaci s psychiatrickými diagnózami či závažnými neurovývojovými poruchami). Cílem tohoto 
dílčího návrhu je v kontextu dlouhodobých inkluzívních trendů neopomenout a umožnit 
v jednotlivých případech relevantní speciálně pedagogickou podporu, která může být například 
pro uvedené případy regionálně více dostupná. 

Z podkladů ze školních matrik středních škol od školního roku 2010/2011 do současnosti bylo 
zjištěno, že školy a třídy, oddělení a studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zajišťují vzdělávání 
žáků ve třídách s několika obory vzdělání. 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. 
Víceoborové třídy zřizují střední školy převážně v oborech vzdělání kategorie „E“ technického 
zaměření. Stávající právní úprava žádným způsobem tyto postupy neupravuje. Na základě výše 
uvedených skutečností se jeví jako nutné nastavit pro školy jasná pravidla pro zřizování 
víceoborových tříd. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Stávající právní úprava je obsažena v právním předpisu vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Stávající 
právní stav vyhlášky vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Novela výše uvedené 
vyhlášky představuje pouze dílčí změny dosavadní právní úpravy v mezích zákonného zmocnění. 
Nutnost změny a upřesnění právního předpisu vychází z aktuálních potřeb systému společného 
či speciálního vzdělávání. 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Hlavní dotčené skupiny: 

a) děti a pedagogičtí pracovníci mateřských škol, žáci a pedagogičtí pracovníci základních škol, žáci, 
studenti a pedagogičtí pracovníci středních a vyšších odborných škol, 

b) děti, žáci a pedagogičtí pracovníci speciálních škol, 
c) pracovníci ŠPZ, 
d) zákonní zástupci žáků se SVP, 
e) kraje, obce a svazky obcí, 
f) MŠMT. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem je úprava prováděcího právního předpisu tak, aby pro vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných 
byla k dispozici potřebná zpřesněná pravidla pro stanovení PO a pro čerpání finančních prostředků 
na ně. V cílovém stavu by měla být redukována administrativní zátěž škol a ŠPZ na nezbytnou 
potřebnou úroveň. Čerpání finančních prostředků státního rozpočtu bude významně efektivnější. 
Část odpovědnosti za čerpání finančních prostředků na PO bude na ředitelích škol a nemělo by tak 
docházet k duplicitním nákupům pomůcek nebo hrazení dalších AP v případech, kdy asistenti 
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již na škole působí a mohli by zajistit podporu i pro dalšího žáka s nárokem na dané PO typu AP. 
Poskytování poradenských služeb a vzdělávání s PO se více přiblíží naplnění nejlepšího zájmu každého 
žáka. 

Novela vyhlášky bude upravovat tyto oblasti vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných: 

a) stanoví požadavky na doporučování IVP, využití PO 1. stupně týkajícího se PLPP, 
b) stanoví důraz na kolektivní personální podporu asistenta, 
c) stanoví počet AP financovaného z prostředků státního rozpočtu ve třídě běžné školy, 
d) stanoví efektivní podmínky poskytování poradenských služeb ŠPZ, 
e) stanoví PNFN personálních podpor a kompenzačních pomůcek, 
f) upřesní termíny rediagnostik žáků se SVP, 
g) odstraní nesystémový § 18, 
h) nastaví dostupnost vzdělávacího systému žáků v segmentu speciálního školství a současně 

vytvoření možnosti řešení neúspěšné integrace,  
i) upřesní seznam a ceny pomůcek v Příloze č. 1. 

Povinnost zpracovávat PLPP byla odstraněna již minulou úpravou vyhlášky. Jeho využití nyní bude 
zcela na rozhodnutí školy, jako metodická pomoc žákům s potřebou PO 1. stupně budou využity i jiné 
specifické formy a metody v souladu s potřebami konkrétního žáka.  

Potřebnost IVP u žáků s LMP vzdělávaných podle minimálních upravených výstupů bude vždy 
konzultována se ŠPZ a s učiteli, protože u všech potřebný není. Jasná specifikace, kdy je skutečně 
nutné žákovi IVP vypracovávat a kdy stačí při vzdělávání respektovat závěry doporučení, zjednoduší 
a minimalizuje využívání těchto PO. 

Posílením sdílené role AP dojde k podpoře sociálních kompetencí žáků, jejich samostatnosti, rozvoji 
maximálního vzdělávacího potenciálu a tím i kvality poskytování společného vzdělávání. AP se pak 
v případě sdílení věnuje i ostatním žákům skupiny, podporuje maximálně integraci žáků se SVP 
do kolektivu. 

Snížením počtu AP na třídu běžné školy bude odbourána kontraproduktivní přítomnost relativně 
vysokého počtu dospělých ve třídě, čímž se minimalizují rušivé procesy při výuce všech přítomných 
žáků i třeba nutnost opouštět z organizačních důvodů vzdělávací prostory třídy. Nejvýše 
tři pedagogičtí pracovníci mohou ve třídě, oddělení a studijní skupině vykonávat přímou 
pedagogickou činnost, z toho pouze jeden jako AP financován z PO. Ve třídách, odděleních 
a studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, ve kterých se současně 
vzdělávají žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více 
vadami a s autismem, vykonávají přímou pedagogickou činnost nejvýše čtyři pedagogičtí pracovníci, 
přičemž omezení počtu asistentů pedagoga se neuplatní.  

Racionalizací dosud neomezených možností provádět (i opakované) diagnostiky dítěte a zavedením 
pravidla jednoho posudku ŠPZ omezující praxi zneužívání práva na vyhledání poradenské pomoci 
pro dítě, kdy po dobu platnosti doporučení nebude možné dítě posuzovat znova, například v jiném 
zařízení za účelem tlaku na určitý výsledný posudek, dojde k odstranění rozporu nejlepšího zájmu 
dítěte i k odstranění administrativní zátěže na straně ŠPZ způsobené nadbytečnými diagnostikami. 
Pouze v případě kombinovaného zdravotního postižení žáka budou možná další doporučení ŠPZ 
s ohledem na jejich zaměření.  

Zavedení PNFN zajistí efektivnější a účelnější vynaložení prostředků státního rozpočtu na společné 
vzdělávání při zachování optimální kvality vzdělávacích podmínek žáků se SVP a naplňování 
stanovených PO. PNFN personální podpory AP zajistí jeho využití v souladu s aktuálními personálními 
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podmínkami školy/třídy. PNFN doporučovaných pomůcek odstraní duplicitu v jejich doporučování 
a pořizování školami tam, kde již škola má v rámci stávajících materiálních podmínek k dispozici. 
Principem podmíněnosti bude doporučení ŠPZ a navazující rozhodnutí ředitele školy vycházející 
z možností školy poskytování podpory. 

Termíny rediagnostik budou v dotčených ustanoveních vyhlášky sjednoceny v souladu 
se vzdělávacími etapami žáků a jejich nejlepším zájmu. Po prvním roce proběhne rediagnostika 
v souvislosti s upřesněním SVP a PO, pak již na konci 3. a 5., ročníku, na 2. stupni v souvislosti 
s přechodem na další stupeň vzdělávání. Tím nijak nebude dotčena možnost provést rediagnostiku 
mimo stanovená období, pokud dojde ke změně vzdělávacích potřeb žáka. 

Odstraněním § 18 o podpoře AP (pro sociálně znevýhodněné žáky) bude jejich financování nahrazeno 
systémovou formou PO a ze šablon zjednodušeného vykazování OP VVV.  

Současná vyhláška v § 19 odst. 1 duplikuje text zákona, jeho odstranění zjednoduší právní předpis. 
Současně úprava jednodruhovosti (§ 19 odst. 3) škol v tomto ustanovení, kdy je zachována 
jednodruhovost tříd/oddělení/skupin, navýší dostupnost speciálních škol pro širší spektrum 
zdravotního postižení. V praxi je dosavadní ustanovení obtížné respektovat. Umožněním 
propustnosti vzdělávacího systému vznikne prostor pro řešení neúspěšné integrace žáků, 
kdy je v nejlepším zájmu žáka vzdělávání za podpory odborníků v oboru speciální pedagogiky, 
v menším kolektivu a to samozřejmě při respektování jeho maximálního vzdělávacího potenciálu.  

Nastavení pravidel pro zřizování víceoborové třídy je nutné v souvislosti s přípravou nového systému 
financování regionálního školství a z důvodů efektivního využívání prostředků poskytovaných 
ze státního rozpočtu příslušnými školami. Novela vyhlášky proto upřesňuje podmínky pro zřizování 
víceoborových tříd v jednotlivých kategoriích dosaženého vzdělání a podmínku pro stanovení 
nejvyššího počtu žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona ve skupině při praktickém vyučování. 

Doplněním některých položek v seznamu pomůcek a úpravou finančních částek (jestliže se jeví 
současně nastavené hodnoty normované finanční náročnosti (dále NFN) jako příliš vysoké 
nebo naopak nízké) dojde k optimalizaci nastavení rovných příležitostí využívání tohoto PO. Pomůcky 
s nejnižší finanční hodnotou (do 500,-Kč) budou ze seznamu odstraněny a školami financovány 
z ONIV, čímž se sníží i finanční zátěž na straně školy spojená s jejich vykazováním.   

Úpravou podmínek při přijímání ke střednímu vzdělávání ve 2. – 5. stupni PO dochází ke sjednocení 
specifikace vlastních úprav s novelou vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání. Ve 3. stupni PO jsou nově doplněny dvě nové subkategorie žáků se SVP pro přiznání 
uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, což je rovněž zohledněno v novele 
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou.  
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1.6 Zhodnocení rizika 

Neřešení výše definovaných okruhů problémů může vést k následujícím nežádoucím důsledkům: 

a) Přetrvávající neefektivní a nedostatečně kontrolované čerpání finančních prostředků státního 
rozpočtu. 

b) Nadměrná administrativní zátěž na straně škol a ŠPZ. 
c) Nadužívání personálních podpor AP, často i bez významného dopadu na vzdělání a skutečnou 

inkluzi dítěte/žáka. 
d) Neúspěšné integrace dětí a žáků do běžných tříd. 
e) Absence pravidel pro tvorbu víceoborových tříd a maximálního počtu žáků ve skupině. 

Zavedení navrhovaných opatření může vést k následujícím nežádoucím důsledkům: 

a) Zvýšení nároků na učitele. 
b) Zvýšení zodpovědnosti ředitelů škol. 
c) Zvýšení výdajů státního rozpočtu na ONIV. 
d) Zvýšení počtu žádostí o revizi doporučení ŠPZ. 
e) Snížení nabídky vzdělávacích oborů kategorie „E“. 

2. Návrh variant řešení 

Varianty legislativního řešení jsou popsány v hlavních obsahových oblastech, jejichž úpravu je nutné 
vzhledem k výše definovaným problémům zvažovat: 

Jsou uvažovány tyto varianty: 

• varianta nulová, 
• varianta 1. 

Varianta nulová a varianta 1 jsou popsány v hlavních aspektech právní úpravy s ohledem na její cíle. 
Další varianty řešení byly při konzultacích se sociálními partnery a zainteresovanými subjekty 
zvažovány a diskutovány. Varianta 1 je konsenzuálním řešením bez nutnosti změn zákona 
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon).  

• Počet AP ve třídách běžných škol/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty je, že AP více plní roli spíše asistenta osobního, nikoliv asistenta, který 
poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáků. Efektivita vynaložených 
finančních prostředků i vlastní přínos AP pro podporu učitele a samotný vzdělávací proces se tímto 
zjevně snižují, protože málo směřují k jeho zapojení do kolektivu, ale naopak často ke vzdělávání 
mimo třídu a skupinu ostatních žáků. Vyšší množství AP působí jako rušivý prvek pro ostatní účastníky 
vzdělávacího procesu.  

Varianta 1 

Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. takovým způsobem, aby bylo podpořeno 
účelné a efektivní čerpání prostředků státního rozpočtu v zájmu skutečné inkluzivní podpory žáků. 
Vzdělávání žáků se SVP pak bude více směřovat k podpoře jejich samostatnosti, získávání sociálních 
kompetencí, začlenění do sociální skupiny třídy a tím ke skutečné inkluzi/integraci. 
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• Úprava Přílohy č. 1 – seznam pomůcek a jejich PNFN  

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty je, že nebude dostatečně zajištěno účelné čerpání finančních prostředků 
státního rozpočtu v souvislosti s financováním kompenzačních pomůcek pro žáky se SVP a žáky 
nadané. 

Ceny pomůcek na trhu v současné podobě Přílohy č. 1 neodpovídají nabídce trhu, jejich ceny často 
nekorespondují se skutečností, jsou nadsazené. Seznam položek neodpovídá požadavkům praxe. 

Varianta 1 

Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. a aktualizaci seznamu pomůcek. K doplnění 
chybějících opatření a úpravám v nabídce pomůcek dochází na základě potřeb praxe, vývoje cen 
i kvality pomůcek. Ke snížení administrativní zátěže dojde financováním pomůcek s nejnižší finanční 
náročností (do 500 Kč) z prostředků školy. Školám budou tyto náklady kompenzovány zvýšením 
prostředků na ONIV. Předpokládá se, že pomůcky (tedy i učebnice, kompenzační pomůcky) přidělené 
konkrétnímu žákovi jsou doporučovány v částce, která má být čerpána přibližně ve výši přidělené 
NFN, protože mezi pomůckami obdobného nebo stejného druhu jsou pomůcky v různých cenových 
relacích, které se mohou lišit v kvalitě a v nárocích na pomůcku.  

U pomůcek bude stanovena PNFN, ředitel školy posoudí, jestli už pomůckou škola disponuje a může 
ji poskytnout konkrétnímu žákovi či vykáže požadavek na finanční prostředky k zakoupení pomůcky. 
Část odpovědnosti za využívání finančních prostředků státního rozpočtu na nákupy pomůcek bude 
přenesena na ředitele škol. Tím bude zabráněno duplicitnímu nakupování doporučených pomůcek. 

• IVP 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty je, že stále budou pedagogičtí pracovníci škol v souvislosti se vzděláváním 
žáků se SVP vystaveni nadměrné administrativní zátěži, a to zejména v případech, kdy při vytváření 
IVP u všech žáků, kteří se vzdělávají podle minimálních očekávaných výstupů, jsou nuceni k tvorbě 
dokumentů, které neplní při vzdělávání žáka svůj účel.  

Varianta 1 

Ve variantě 1 IVP ŠPZ doporučí žákovi jako PO pouze v případě, že je třeba specifikovat u žáka 
vzdělávací cíle, obsahy a výstupy, které nejsou součástí školního vzdělávacího programu. Na PO IVP 
má žák nárok, není třeba podávat žádost zákonných zástupců k řediteli školy/školského zařízení. 
Změnou vyhlášky dojde k okamžitému snížení administrativní zátěže především na straně školy. 

• Skupinová personální podpora AP a PNFN 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty, kdy jsou AP připisováni jednotlivým žákům, což nepodporuje dostatečně 
skutečnou inkluzi žáka zapojením do kolektivu a vynaložené finanční prostředky nebudou efektivně 
využity ve prospěch skutečné integrace žáka. 
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Varianta 1 

Ve variantě 1 při novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. dojde zavedením sdílení AP ve všech stupních PO 
k posílení sociální role AP a navíc k účelnějšímu a efektivnějšímu využívání prostředků státního 
rozpočtu určených na podpory žáků se SVP. Záměrem je důraz na kvalitu poskytovaného vzdělávání, 
finanční prostředky v tomto případě je vhodnější využít například na působení speciálního pedagoga 
než několika asistentů, kteří nejčastěji nejsou odborníky v oblasti speciálně pedagogického působení. 
Současně dochází ke skutečné integraci/inkluzi žáka, efektivní podpoře samostatnosti, získávání 
sociálních kompetencí a k maximálnímu využití vzdělávacího potenciálu žáků se SVP a žáků nadaných. 

• Dostupnost vzdělávacího systému 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty je, že při zachování povinnosti jednodruhovosti škol bude jejich dostupnost 
pro žáky se SVP málo přívětivá. Současně není některým žákům umožněno řešení neúspěšné 
integrace v souladu s jejich nejlepším zájmem, tzn. není možné využít vzdělávání v menších 
kolektivech ve školách s odborníky v oboru speciální pedagogiky a psychologie na konkrétní zdravotní 
postižení. 

Varianta 1 

Pro praxi je opodstatněnou změnou vypustit v odstavci slovo „škola“. Vzdělávání žáků se stejným 
druhem zdravotního postižení v jedné třídě, skupině, je v jejich nejlepším vzdělávacím zájmu. 
Jednodruhovost škol je obtížné respektovat v oblastech s nižší populací, kdy vzdálenost jednotlivých 
škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona způsobuje obtížnou situaci v dopravní obslužnosti 
a dostupnost těchto škol pro žáky se SVP je náročná nejen časově, ale i fyzicky a sociálně 
(odloučenost od rodiny aj.).  

• Úprava termínů rediagnostiky 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty je, že stále bude docházet k neefektivní rediagnostice žáků se SVP každé 
dva roky, u žáků s LMP dokonce každoročně, čímž dochází i k neúčelnému poskytování poradenských 
služeb ŠPZ. 

Varianta 1 

I když je v dotčeném ustanovení vyhlášky uvedeno „zpravidla“, praxe ukázala, že školy a ŠPZ dodržují 
časový odstup rediagnostik dvou let, přestože není na základě vyhodnocování dosavadních 
poskytnutých opatření další psychologické a speciálně pedagogické vyšetření opodstatněné. 
Současná formulace bude proto nahrazena zněním: „Školské poradenské zařízení v doporučení 
stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato doba zpravidla 
nepřesáhne dva roky, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit dobu až čtyři roky “. Pokud ŠPZ 
stanoví dobu platnosti doporučení, je nadbytečné je výslovně limitovat. Žádoucí stav by měl být 
charakterizován efektivní poradenskou službou, kdy nároky (žáků a zákonných zástupců) na vyšetření 
budou omezené na jedno ŠPZ s možností případného využití revizního pracoviště a pravidelných, 
v doporučení stanovených termínů rediagnostik. V případě doporučení zařazení žáka do školy nebo 
třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením bude první doporučení platné nejvýše po dobu 
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jednoho roku a dále pak nejvýše po dobu dvou let. Ve variantě 1 tedy dojde k odstranění zátěže žáků 
a ŠPZ při neúčelných diagnostikách.  

• Pravidla pro vznik víceoborových tříd  

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty je, že při absenci pravidel pro stanovení víceoborových tříd se sníží možnost 
otevřít některé obory vzdělání kategorie „E“. 

Varianta 1 

Cílem změny vyhlášky v dotčených ustanoveních je zajistit odpovídající kvalitu a úroveň vzdělávání 
žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona zejména v technických oborech. Nastavení pravidel 
pro zřizování víceoborové třídy je nutné také učinit v souvislosti s přípravou nového systému 
financování regionálního školství a z důvodů efektivního využívání prostředků poskytovaných 
ze státního rozpočtu příslušnými školami. Novela vyhlášky proto upřesňuje podmínky pro zřizování 
víceoborových tříd v jednotlivých kategoriích dosaženého vzdělání a podmínku pro stanovení 
nejvyššího počtu žáků ve skupině při praktickém vyučování. Školám se tak umožňuje zřizovat 
víceoborové třídy s obory vzdělání v případech, kdy jde o obory vzdělání stejné kategorie. Vzhledem 
k náročnosti výuky praktického vyučování se nově školám umožní snížení počtu žáků ve skupině 
při výuce odborného výcviku do maximálního počtu 7 žáků. Hlavním důvodem je zajistit odpovídající 
kvalitu a úroveň vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona v praktickém vyučování 
a efektivní využívání prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu příslušnými školami. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Přijetím navrhované úpravy ve Variantě 1 dojde ke snížení administrativní zátěže škol a ŠPZ (tím 
i k dílčí redukci výkonů na obou stranách), ke zmírnění finančního dopadu implementace inkluzivního 
vzdělávání a současně dojde ke zvýšení podpory kvality poskytovaných poradenských služeb, 
podmínek a průběhu vzdělávání poskytovaného žákům se SVP. 

3.2 Přínosy 

Hlavním přínosem právní úpravy je snížení administrativní zátěže, nastavení transparentních pravidel 
pro zajištění efektivního vynakládání prostředků státního rozpočtu, zefektivnění personálních PO 
na principu sdílení a inkluze podporovaných žáků do kolektivu, zachování potřebné variability 
právního předpisu pro vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných v jejich nejlepším zájmu. 

3.3 Finanční náklady 

Obecně lze konstatovat, že navržené řešení přinese úsporu finančních nákladů v souvislosti s úpravou 
financování pomůcek. Snížené náklady se projeví se zavedením účinnosti novely vyhlášky. 

Další snížení finančních nákladů se významněji projeví po dvou letech náběhu účinnosti vyhlášky. 
Zavedením skupinové podpory AP a omezení počtu pedagogických pracovníků na třídu 
(financovaných ze státního rozpočtu) dojde ke zmírnění finančního dopadu. 

Navrhovaná právní úprava nezvyšuje nastavení finanční náročnosti PO. Cílem je efektivní nakládání 
s finančními prostředky státního rozpočtu, a to na PO AP a kompenzační pomůcky. 
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Na základě kvalifikovaného odhadu vycházejícího z nákladů vynaložených na speciální pomůcky 
a učebnice v období 1. 9. 2016 – 30. 11. 2017 je možné konstatovat, že zavedením PNFN 
kompenzačních pomůcek a úpravou jejich cen v Příloze č. 1, včetně nastavení jednotných podmínek 
jejich doporučování ŠPZ a financování bagatelních pomůcek z prostředků ONIV, dojde k roční úspoře 
více než 15 mil. Kč. 

V běžných ZŠ působilo k 30. 9. 2017 celkem 11 298 AP, což je 7 447,51 přepočtených úvazků. Přesný 
ekonomický dopad omezení počtu PO realizovaných AP nelze v současné době vyčíslit, protože 
MŠMT nemá k dispozici potřebné statistické údaje o počtech pedagogických pracovníků 
v jednotlivých třídách.  

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 %.2  

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. 

Veškeré změny vyplývající z implementace předmětného návrhu novely vyhlášky budou zabezpečeny 
v rámci schválených limitů kapitoly bez dodatečných požadavků na státní rozpočet. 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.  

4. Návrh řešení  

Varianta, která vede k dosažení cílů výše definovaných, je varianta 1 – úprava vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

Zhodnocení sociálních dopadů, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

Navrhovaná úprava se dotýká výše uvedeným způsobem osob (dětí, žáků a studentů) 
se znevýhodněním. Obecně má systém PO pozitivní dopady na vzdělávání osob se znevýhodněním. 

Navrhovaná úprava zajišťuje takovou míru podpory, která odpovídá potřebám konkrétních žáků 
a zajišťuje přidělení PNFN u personální podpory AP a kompenzačních pomůcek, která odpovídá 
skutečným nárokům žáků se SVP. Předložený návrh pouze upravuje některé parametry podpory, 
aby se zajistilo účelnější a efektivnější využití finančních prostředků státního rozpočtu. Standard 
podpory poskytovaný konkrétním osobám zůstává zachován, a proto nedojde k negativním sociálním 
dopadům. 

Zhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen  

 

2 http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-
rgs-3 
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Navrhovaná právní úprava není diskriminační. Novelizovaná vyhláška č. 27/2016 Sb. právě naopak 
směřuje k naplnění vzdělávacích potřeb všech žáků bez rozdílu, v souladu s jejich nejlepším zájmem. 
Na tomto přístupu předkládaná vyhláška nic nemění. 

Zhodnocení dopadů na životní prostředí  

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k životnímu prostředí.  

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Změny obsažené v návrhu žádným způsobem neovlivňují bezpečnost či obranu státu.  

Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů  

Pokud dochází k předávání osobních údajů, tak pouze mezi orgány státní správy, respektive mezi 
školami a školskými zařízeními, a to v míře nezbytné pro realizaci práva na vzdělání. V novele se 
upravuje nově pouze předávání doporučení ŠPZ mezi školou a ČŠI, která je kontrolním orgánem, 
jež může dát podnět k revizi doporučení. 

Zhodnocení korupčních rizik  

Návrh novely vyhlášky je pouze změnou upravující vnitřní rozpory a změnou přinášející některé 
administrativní úspory. Návrh nepřináší žádná nová potenciální korupční rizika. 

11. Implementace doporučené varianty a vynucování 

V rámci doporučené varianty bude upravena vyhláška č. 27/2016 Sb. a dána do souladu s efektivním 
a účelným nastavením legislativních pravidel společného vzdělávání. Zavedení do praxe vyžaduje 
metodickou podporu MŠMT a NÚV směrem ke zřizovatelům škol a ŠPZ, mateřským školám, 
základním školám, středním školám a vyšším odborným školám. 

Vynucování budou zajišťovat na úrovni ŠPZ a škol kontrolní mechanismy. 

Odpovědnost za implementaci ponesou jednotlivé školy a ŠPZ. 

Spolupráci s  dotčenými subjekty bude zajišťovat MŠMT formou pracovních skupin. 

12. Přezkum účinnosti regulace  

Vedle výstupů inspekční činnosti (v rámci inspekční činnosti vykonáváním veřejnosprávní kontroly 
využívání prostředků státního rozpočtu, výroční zprávy ČŠI) a statistik bude MŠMT sledovat působení 
nové úpravy v praxi sběrem statistických dat a sledováním čerpání rozpočtů. 

Jako indikátory, jejichž prostřednictvím lze měřit účinnost regulace a vybrat: Kontrolní protokoly 
z kontrol vykonávaných ČŠI sledováním dodržování účelného čerpání finančních prostředků státního 
rozpočtu na doporučená PO s PNFN při kontrolách v souladu s ustanovením § 174 odst. 2 písm. c) 
školského zákona. Souhrnné zhodnocení přinese výroční zpráva ČŠI za příslušný školní rok. 

13. Konzultace a zdroje dat 

Věcné parametry úpravy byly projednávány v rámci pracovní skupiny pro společné a speciální 
vzdělávání MŠMT, která je složena ze zástupců: Základní a mateřské školy logopedické Brno, 
Veslařská 234, Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc, 
Kosmonautů 4, Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, Základní školy J. Gutha 
Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22, Střední školy a základní školy Žamberk, ČŠI, NÚV, odborných 
asociací pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center, speciálních 
pedagogů ČR, Pedagogické komory a. s., Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z. s. 
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a nestátních neziskových organizací: ČOSIV, META, Člověk v tísni. Úpravy byly průběžně konzultovány 
se sekcí ekonomickou a sekcí legislativy MŠMT. 

Při zpracování vyhlášky vycházel předkladatel z vlastních statistických dat, z dat ČŠI a NÚV. Návrhy 
úprav zohlednily také poznatky o zahraničních systémech inkluzívního vzdělávání. Významným 
zdrojem dat byla Evropská agentura pro speciální vzdělávací potřeby a inkluzivní vzdělávání. 

14. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání, tel. 234 811 886. 
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