
Platné znění dotčených ustanovení právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn 

A) Školský zákon 

(…) 

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 
studentů nadaných 

§ 16 

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

(1) 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. Podpůrnými 
opatřeními se 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 
poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 

(2) Podpůrná opatření spočívají v 

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně 
zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního 
nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky, 

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, 
využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob11a), Braillova písma a 
podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími 
programy a akreditovanými vzdělávacími programy, 

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

g) využití asistenta pedagoga, 

h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 
přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo 
studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních 
právních předpisů, nebo 

i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky 
upravených. 
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(3) Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické 
a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná 
opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze 
speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům 
poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího stupně 
nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění jeho 
práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí 
právní předpis. 

(4) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení 
školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit 
pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může 
místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným školským 
poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zletilého žáka, 
studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné podpůrné opatření stejného stupně, 
pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta. 

(5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo 
školským zařízením, které významným způsobem zasahuje do podmínek, průběhu nebo 
výsledků vzdělávání poskytovaného školou nebo školským zařízením, je vždy předchozí 
písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo 
žáka. 

(6) Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení po 
projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo žáka 
poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné 
opatření již není nezbytné. 

(7) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který nemůže vnímat řeč sluchem, 
se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých 
osob, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta. Žákům a studentům vzdělávaným v 
českém znakovém jazyce se souběžně poskytuje vzdělávání také v psaném českém jazyce, 
přičemž znalost českého jazyka si tito žáci a studenti osvojují metodami používanými při výuce 
českého jazyka jako cizího jazyka. Využívá-li škola nebo školské zařízení tlumočníka českého 
znakového jazyka, zajistí, aby jeho činnost vykonávala osoba, která prokáže vzdělání, nebo 
praxi a vzdělání, jimiž získala znalost českého znakového jazyka na úrovni rodilého mluvčího 
a tlumočnické dovednosti na úrovni umožňující plnohodnotné vzdělávání dítěte, žáka nebo 
studenta. 

(8) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který při komunikaci využívá 
prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno 
vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta. 

(9) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, 
závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými 
poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo 
ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. 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 
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podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 2 nepostačovala k 
naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou pro 
zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo 
žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, 
žáka nebo studenta. 

(10) Ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle odstavce 9 je v případě škol 
zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, 
kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný 
souhlas ministerstva, v případě ostatních škol souhlas krajského úřadu. 

§ 16a 

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení 

(1) Školské poradenské zařízení poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi nebo 
zákonnému zástupci dítěte nebo žáka na základě jeho žádosti nebo na základě rozhodnutí 
orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.  

(2) Vyžaduje-li to zájem dítěte nebo nezletilého žáka, doporučí škola nebo školské zařízení jeho 
zákonnému zástupci, aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení. Škola nebo 
školské zařízení spolupracuje před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo 
studentovi zejména se školským poradenským zařízením, se zřizovatelem, lékařem a orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí.  

 (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. 

(3) (4) Výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení jsou zejména zpráva a 
doporučení. Ve zprávě školské poradenské zařízení uvede skutečnosti podstatné pro doporučení 
podpůrných opatření. 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. 

(4) (5) Školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení tomu, komu je poskytována 
poradenská pomoc; škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student vzdělává, 
poskytuje pouze doporučení. Školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také 
orgánu veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, 
dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském 
poradenském zařízení. Nejedná-li se o případ podle věty druhé, školské poradenské zařízení 
poskytne vydané doporučení také orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pokud je o to orgán 
sociálně-právní ochrany dětí písemně požádá. 
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(5) (6) Pokud má zletilý žák, student nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka pochybnosti o 
tom, že škola nebo školské zařízení postupuje v souladu s doporučením školského 
poradenského zařízení, může řediteli školy nebo školského zařízení navrhnout, aby s ním případ 
projednal za účasti pověřeného zaměstnance příslušného školského poradenského zařízení, a 
ředitel je povinen jednání bez zbytečného odkladu svolat. 

(6) (7) Projednáním podle odstavce 5 není dotčeno právo zletilého žáka, studenta nebo 
zákonného zástupce dítěte nebo žáka podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 6. 

§ 16b 

Revize 

(1) Dítě, žák, student nebo zákonný zástupce může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo 
doporučení školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou 
ministerstvem prováděním revizí o jejich revizi. O revizi doporučení může požádat také škola, 
školské zařízení nebo orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci 
dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc 
ve školském poradenském zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy doporučení obdržely, a Česká 
školní inspekce. 

(2) Právnická osoba podle odstavce 1 posoudí žádost o revizi a zprávu nebo doporučení, a je-li 
to nezbytné k naplnění účelu revize, prověří se souhlasem zletilého žáka nebo studenta nebo 
zákonného zástupce dítěte nebo žáka vzdělávací potřeby a možnosti dítěte, žáka nebo studenta. 
Právnická osoba podle odstavce 1 zajistí, aby prověřování bylo prováděno v místě sídla 
školského poradenského zařízení, které vydalo zprávu nebo doporučení, případně ve škole 
nebo školském zařízení. Toto školské poradenské zařízení je povinno poskytnout součinnost 
při prověřování vzdělávacích potřeb a možností podle věty první. Nevyjádří-li zákonný 
zástupce souhlas nebo nesouhlas do 10 dnů od obdržení písemné informace, že právnická 
osoba podle 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. 

(3) O výsledku posouzení vydá právnická osoba podle odstavce 1 do 60 dnů od obdržení žádosti 
revizní zprávu, která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných opatření a 
v takovém případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení. Revizní zpráva se zasílá 
dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci, příslušnému školskému poradenskému 
zařízení, a s vyloučením údajů, které jsou pouze obsahem zprávy podle § 16a odst. 3, také škole 
nebo školskému zařízení. V případě, že orgán sociálně-právní ochrany dětí žádal školské 
poradenské zařízení podle § 16a odst. 4 o poskytnutí doporučení, zašle školské poradenské 
zařízení tomuto orgánu také revizní zprávu v rozsahu týkajícím se poskytnutého doporučení. 

(4) Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení, se 
postupuje podle původního doporučení a zprávy vydaných školským poradenským zařízením. 
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§ 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. 

(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). 
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(…) 

§ 18 

Individuální vzdělávací plán 

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 
nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 
žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními 
vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání 
může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných 
závažných důvodů. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel 
školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák nebo 
student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného 
sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v souvislosti s 
touto skutečností. 

 (…) 

§ 19 

Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, 

b) u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a 
školským zařízením a normovanou finanční náročnost pro účely poskytování finančních 
prostředků ze státního rozpočtu podle tohoto zákona, 

c) postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo 
studentovi, 

d) organizaci poskytování podpůrných opatření, 

e) organizaci a pravidla vzdělávání ve třídách, odděleních a studijních skupinách a školách 
zřízených podle § 16 odst. 9, 

f) průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských zařízení, 
základní zásady pravidla používání diagnostických nástrojů, včetně okruhu diagnostických 
nástrojů, které lze použít, a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, 
školskými zařízeními a dalšími osobami a orgány veřejné správy, 

g) náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením, 

h) podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení osob 
poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském 
zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, 

i) náležitosti individuálního vzdělávacího plánu, 
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j) náležitosti informovaného souhlasu s poskytnutím podpůrného opatření podle § 16 odst. 4 a 
5 a žádosti podle § 16 odst. 9 výčet podpůrných opatření, která významným způsobem 
zasahují do podmínek, průběhu nebo výsledků vzdělávání poskytovaného školou nebo 
školským zařízením, 

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, 

k) n) pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů, 
úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování jejich vzdělávání a podmínky pro 
přeřazování do vyššího ročníku. 

 
 

B) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí  
§ 51 

Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů 

(1) Orgány sociálně-právní ochrany, komise a poradní sbory jsou povinny sdělovat si navzájem 
údaje z evidence a spisové dokumentace, které vedou, a to v rozsahu nezbytném pro potřeby 
těchto orgánů.  

(2) Orgán sociálně-právní ochrany, který zprostředkovává osvojení nebo pěstounskou péči, 
vede evidenci dětí a evidenci žadatelů i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ostatním orgánům sociálně-právní ochrany zprostředkujícím osvojení nebo pěstounskou 
péči podle tohoto zákona.  

(3) Obecní úřad na vyžádání  

a) podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření,  

b) doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem a toto své doporučení oznamuje 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,  

c) podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte,  

d) podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud na návrh státního 
zastupitelství v občanskoprávním řízení uložil ochrannou výchovu podle zvláštního právního 
předpisu29).  

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na vyžádání  

a) podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření,  

b) podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, pokud státní zastupitelství vede 
podle zvláštního právního předpisu29) řízení týkající se dítěte,  
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c) poskytuje krajskému úřadu a ministerstvu spisovou dokumentaci vedenou o dětech a 
zobecněné informace a souhrnné údaje, které získá při své činnosti, s výjimkou jmenných údajů,  

d) poskytuje pověřené osobě údaje potřebné pro poskytování sociálně-právní ochrany těmito 
osobami a poskytovateli sociálních služeb údaje potřebné pro poskytnutí sociální služby,  

e) může poskytovat potřebné údaje poskytovateli zdravotních služeb.  

(5) Orgán sociálně-právní ochrany je povinen  

a) na žádost poskytnout  

1. soudu a správnímu úřadu údaje potřebné pro občanské soudní řízení a správní řízení,  

2. orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení,  

3. orgánu sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální 
podpory údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a to v rozsahu odpovídajícím 
potřebám řízení před těmito orgány,  

4. krajské pobočce Úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu činnosti dítěte 
podle zvláštního právního předpisu47a),  

5. krajské pobočce Úřadu práce údaje potřebné pro podání návrhu soudu na stanovení 
výživného a návrhu na výkon rozhodnutí, jde-li o výživné na děti svěřené do pěstounské péče 
nebo předpěstounské péče,  

6. zařízení uvedenému v § 29 odst. 1 informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo do tohoto 
zařízení umístěno na základě rozhodnutí soudu, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána 
pěstounská péče nebo osvojení, též informace o postupu při tomto zprostředkování,  

7. věznici, ve které mladistvý vykonává trest odnětí svobody, informace potřebné pro dosažení 
účelu trestu,  

8. intervenčnímu centru údaje, které má orgán sociálně-právní ochrany o osobě ohrožené 
násilným chováním pro účely poskytování pomoci této osobě intervenčním centrem podle 
zákona o sociálních službách65),  

9. obecní policii údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů obecní policie;  

b) orgánu činnému v trestním řízení oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán 
na dítěti trestný čin48), nebo že dítě bylo použito ke spáchání trestného činu, nebo že dochází k 
násilí mezi rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími fyzickými 
osobami v domácnosti obývané dítětem, nebo že není plněna vyživovací povinnost k dítěti;  

c) poskytnout Probační a mediační službě na její žádost informace v rozsahu potřebném pro 
trestní řízení;  

d) oznámit krajské pobočce Úřadu práce, která povolila výkon umělecké, kulturní, sportovní 
nebo reklamní činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu47a), skutečnosti, které 
odůvodňují zahájení řízení o zákazu činnosti dítěte; orgán sociálně-právní ochrany je také 
povinen sledovat, zda došlo k nápravě;  
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e) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá při šetření podle zvláštního 
zákona.; 

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 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

(6) Evidence vedené podle tohoto zákona jsou informačními systémy veřejné správy47b).  

 

4) § 86 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.  

29) Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o 
změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).  

47a) § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  

47b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

48) § 8 trestního řádu.  

65) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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