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III. 
N á v r h 
ZÁKON 

ze dne………………..2019,  
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna školského zákona 
Čl. I 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 
Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona 
č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 
Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 
82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb., zákona 
č. 222/2017 Sb., zákona č. 167/2018 Sb. a zákona č. 46/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 16 odst. 5 se slova „druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením“ 
nahrazují slovy „, které významným způsobem zasahuje do podmínek, průběhu nebo 
výsledků vzdělávání poskytovaného školou nebo školským zařízením,“. 

2. V § 16a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 „(3) Nevyjádří-li se zákonný zástupce dítěte nebo žáka do 30 dnů od doručení 
písemného doporučení školy nebo školského zařízení, aby vyhledal pomoc školského 
poradenského zařízení, zda tuto pomoc vyhledá, nebo nevyhledá, má se za to, že 
zákonný zástupce souhlasí s poskytnutím poradenské pomoci školského poradenského 
zařízení; o této skutečnosti musí být zákonný zástupce v doporučení školy nebo 
školského zařízení poučen. V případě podle věty první může škola nebo školské 
zařízení v součinnosti se školským poradenským zařízením zajistit poskytnutí 
poradenské pomoci ve škole nebo školském zařízení.“. 
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.   

3. V § 16b odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „, případně ve škole nebo 
školském zařízení“. 

4. V § 16b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nevyjádří-li zákonný zástupce souhlas 
nebo nesouhlas do 10 dnů od obdržení písemné informace, že právnická osoba podle 
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odstavce 1 považuje tento postup za nezbytný, má se za to, že s prověřením 
vzdělávacích potřeb a možností zákonný zástupce souhlasí; o této skutečnosti musí být 
zákonný zástupce v písemné informaci poučen.“. 

5. Za § 16b se vkládají nové § 16c a 16d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou 
č. 65 znějí: 

 
 

„§ 16c 
Potvrzení doporučení k poskytování podpůrného opatření 

(1) Podmínkou pro vydání všech, nebo pouze vymezených doporučení podle 
prováděcího právního předpisu k poskytování podpůrného opatření druhého až pátého 
stupně je potvrzení návrhu doporučení právnickou osobou zřízenou ministerstvem, 
která tím byla pověřena (dále jen „posuzující osoba“). 
(2) Posuzující osoba za účelem potvrzení podle odstavce 1 posuzuje návrh doporučení 
z hlediska opodstatněnosti v něm uvedených podpůrných opatření, i s ohledem 
na podmínky školy nebo školského zařízení, jichž se návrh doporučení týká. 
(3) Škola nebo školské zařízení na výzvu posuzující osoby poskytne součinnost, 
zejména poskytne podklady pro návrh doporučení nebo informace o podmínkách 
školy nebo školského zařízení podstatných pro posouzení návrhu doporučení.  
(4) Posuzující osoba potvrdí návrh doporučení, nebo zašle školskému poradenskému 
zařízení výzvu, v níž uvede, v čem konkrétně má školské poradenské zařízení návrh 
doporučení upravit; školské poradenské zařízení vydá doporučení v souladu s výzvou 
posuzující osoby. 
(5) Nemůže-li posuzující osoba získat dostatečné podklady pro postup podle odstavce 
4, může požádat právnickou osobu podle § 16b odst. 1 o revizi návrhu doporučení. O 
podání žádosti o revizi informuje posuzující osoba toto školské poradenské zařízení. 
Na revizi návrhu doporučení se použije § 16b obdobně vyjma odstavce 4; revizní 
zpráva se zasílá rovněž posuzující osobě.  
(6) Nevyjádří-li se posuzující osoba do 30 dnů od doručení návrhu doporučení 
a nepodala-li do té doby posuzující osoba žádost o revizi podle odstavce 5, platí, 
že návrh doporučení byl potvrzen. 
 

§ 16d 
Součinnost školy a orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

(1) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu informuje orgán sociálně-
právní ochrany dětí o jednání zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého žáka, 
zejména 
a) odmítne-li zákonný zástupce dítěte nebo žáka vyhledání pomoci školského 
poradenského zařízení ve zjevném rozporu se zájmem dítěte, nebo 
b) odmítne-li zákonný zástupce dítěte nebo žáka ve zjevném rozporu se zájmem dítěte 
nebo žáka způsob vzdělávání na základě doporučení školského poradenského zařízení. 
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 (2) Orgán sociálně-právní ochrany dětí vyrozumí školu nebo školské zařízení do 3 
měsíců ode dne, kdy obdržel informaci podle odstavce 1, zda shledal, že se jedná 
o dítě, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana a zda uplatňuje opatření sociálně-
právní ochrany dětí65). 
______________________ 
65) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.“.  

 
6. V § 18 se slova „se speciálními vzdělávacími potřebami nebo“ zrušují. 
7. V § 19 písm. f) se slovo „zásady“ nahrazuje slovem „pravidla“ a za slovo „nástrojů“ 

se vkládají slova „, včetně okruhu diagnostických nástrojů, které lze použít,“. 
8. V § 19 písm. j) se slova „žádosti podle § 16 odst. 9“ nahrazují slovy „výčet podpůrných 

opatření, která významným způsobem zasahují do podmínek, průběhu nebo výsledků 
vzdělávání poskytovaného školou nebo školským zařízením“. 

9. V § 19 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) až m), která znějí: 
„k) náležitosti žádosti podle § 16 odst. 9, 

l) okruh doporučení, u nichž se vyžaduje potvrzení posuzující osoby podle § 16c, 
m) nejvyšší počet pedagogických pracovníků ve třídě, oddělení a studijní skupině,“. 
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno n). 
 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

 
1. Ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se použijí u podpůrných opatření, ke kterým bylo doporučení školského 
poradenského zařízení vydáno ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
2. Revize zprávy nebo doporučení školského poradenského zařízení podle § 16b zákona 
č. 561/2004 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 
dosavadních právních předpisů. 
 

 
ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
Čl. III 

V § 51 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 
Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se 
písmeno f), které zní:  
 

„f) oznámit škole nebo školskému zařízení, že dítě, které vzdělává nebo mu poskytuje 
školské služby, je dítětem uvedeným v § 6, a informovat školu nebo školské zařízení 
o dalších skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.“. 
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ČÁST TŘETÍ 
ÚČINNOST 

Čl. VIII 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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