
 

 
STANOVISKO VLÁDY 

 
k návrhu poslanců Julia Špičáka a Stanislava Fridricha na vydání zákona, kterým se 
mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 436) 

 
 

 Vláda na své schůzi dne 15. dubna 2019 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zaujala 

k němu nesouhlasné stanovisko, a to zejména z těchto důvodů:  

1. Jakkoliv vláda některé prvky navržené předkladateli považuje za inspirativní a je sama 

připravena na jejich právní úpravě pracovat, obsahuje předložený návrh zákona řadu 

nedostatků, které jej činí k praktické aplikaci nezpůsobilým. 

2. Navrhovatelé kromě stručných zmínek v odůvodnění blíže neanalyzují, v čem je 

současný model zřizování školských rad nevhodný, jaké má přínosy a jaké nedostatky. 

Za problematické vláda považuje například to, že podle návrhu by se při základní, střední 

a vyšší odborné škole nezřizované státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 

školská rada zřídila, navrhne-li to alespoň třetina určitých osob, neboť je toho názoru, že 

i zájem menšího množství členů jednotlivých skupin těchto osob podílet se 

na rozhodování může být považován za zcela legitimní. I v oblasti neveřejných škol 

působí institut školské rady jako zásadní prvek samosprávného společenství 

a komunitního prostředí školy, který spojuje všechny významné aktéry vzdělávacího 

procesu do jednoho celku. Navrhované vymezení skupin osob oprávněných navrhnout 

zřízení školské rady je nejasné a umožňuje několik rozdílných výkladů, ze kterých 

by v praxi vznikaly zásadní nejasnosti, kdo může zřízení školské rady navrhnout. 

Předložený návrh zákona dále nevhodně zasahuje do principů úpravy školských 

právnických osob, neboť navrhovatelé v § 167 odst. 3 větě poslední předpokládají, že 

tam stanovenou úlohu ředitele školy vykonává zřizovatel školské právnické osoby, 

přestože současné znění školského zákona vychází z předpokladu, že významné 

kompetence ve školské právnické osobě vykonává rada (viz § 132 školského zákona). 

Za zcela nadbytečný vláda považuje v § 167 navrhovaný odstavec 4, který uvádí, že 

při jiných školách a při školských zařízeních se školská rada nezřizuje, neboť uvedené 
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pravidlo již vyplývá ze znění odstavců 2 a 3. Nadbytečnou nebo nevhodně zvolenou 

se rovněž jeví lhůta k opětovnému zřízení školské rady, neboť s ohledem na odůvodnění 

návrhu má být rozhodující zájem voličů o zřízení školské rady a nikoliv plynutí času. 

Vláda rovněž nesdílí názor navrhovatelů, že smlouva o vzdělávání uzavřená mezi školou 

a žákem či studentem nebo jeho zákonnými zástupci představuje účinnější nástroj 

v případě nespokojenosti s kvalitou vzdělání, než jaké má školská rada, neboť odpovídá 

svou povahou mechanismům volného trhu a pro fungování škol a zajišťování jejich 

kvality jej nepovažuje za systémový.  

3. Co se týče zveřejňování vzdělávacích programů a výročních zpráv, příslušná povinnost 

je v souladu s cíli Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, vláda však 

nemá poznatky o problémech s přístupností uvedených dokumentů, neboť podle jejích 

informací většina škol tyto dokumenty na svých internetových stránkách zveřejňuje. 

Vláda je nicméně připravena se touto problematikou zabývat a případně ji zohlednit 

v některém z příštích vládních návrhů novely školského zákona. 

4. Pokud jde o úpravu organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání, 

navrhovaná změna má mnoho souvislostí, s nimiž se předložený materiál dostatečně 

nevypořádává ani v důvodové zprávě, ani ve vlastním návrhu změny zákona. Školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání neveřejných zřizovatelů, zejména pak školní družiny, 

jsou financovány státem na základě dotací podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování 

dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších 

předpisů. Odlišné nastavení pravidel organizace těchto školských zařízení zřizovaných 

veřejnými a soukromými nebo církevními zřizovateli má významné dopady. Vyhláška 

č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dnes na základě 

zmocnění, které předkladatelé navrhují pro neveřejné zřizovatele zrušit, stanoví, 

že minimální průměrný počet účastníků ve školní družině je 20 z prvního stupně základní 

školy a nejvyšší počet na 1 oddělení je 30 účastníků. Tím se dává jasná priorita 

z hlediska financování ze státního rozpočtu zájmovému vzdělávání účastníků z prvního 

stupně základní školy. Navrženou změnou by naopak mohli neveřejní zřizovatelé tvořit 

školní družiny pouze z účastníků druhého stupně základní školy při nezměněném 

financování podle dnešních normativů. Návrh by měl také tu souvislost, že pro neveřejné 

zřizovatele by nebyl stanoven nejvyšší povolený počet účastníků na oddělení, což 

by znamenalo absenci jasného pravidla maximálního povoleného počtu dětí na jednoho 

pedagogického pracovníka – vychovatele. Obdobná pravidla pro organizaci vzdělávání 

včetně délky vyučovací hodiny jsou pro školy stanovena bez ohledu na zřizovatele. 
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