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N á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne          2020, 

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

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

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

Čl. I 

 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), 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. 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. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 

zákona 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. Text § 48 (včetně nadpisu) se nahrazuje tímto textem:  

„§ 48 

 

Vzdělávání žáků s některými mentálními postiženími 

 

 (1) Žáci se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením, se souběžným 

postižením více vadami, z nichž alespoň jedno postižení je mentálního charakteru, nebo s 

autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to na žádost zákonného zástupce 

a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. 

  

 (2) Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na první stupeň a 

druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem, druhý stupeň sedmým až 

desátým ročníkem. 
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 (3) Žáci se souběžným postižením více vadami, z nichž alespoň jedno postižení je 

mentálního charakteru, nebo s autismem se mohou vzdělávat v jiné základní škole než 

základní škole speciální, a to na žádost zákonného zástupce a na základě písemného 

doporučení školského poradenského zařízení, pokud s tím daná základní škola souhlasí, 

vzhledem k tomu, že má nebo je schopna do nástupu žáka na školu zajistit dostatečné 

personální a technické možnosti k péči o takového žáka.”  

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

poprvé použije pro účast na školní docházce základních škol i základních škol speciálních pro 

přijetí ke studiu ve školním roce 2021/2022, včetně podmínek přijetí ke studiu nebo k přestupu 

na jinou základní školu nebo přeřazení do jiné třídy v rámci stejné základní školy. Zároveň, 

pokud nevznikly závažné problémy v dosavadní školní docházce žáka, kterého by se týkala 

změna § 48 zákona, základní škola, ve které se dosud účastnil školní docházky, umožní 

pokračování jeho školní docházky s dosavadními spolužáky, to platí obdobně i pro pokračování 

ve školní docházce, pokud jsou třídy slučovány nebo jsou žáci jinak rozřazeni v navazujícím 

ročníku základní školy.   

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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