
Č. j.: MSMT-32015/2020-3 V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) předkládá po čtyřech letech fungování 

a průběžného vyhodnocování návrh úpravy vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 75/2005 Sb., 

o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 

Důvodem předložení návrhu je potřeba promítnout do řízení inkluzívního vzdělávání poznatky 

vyplývající ze statistických a analytických zjištění MŠMT, České školní inspekce (dále ČŠI), z praxe škol, 

školských poradenských zařízení (dále ŠPZ) a dalších účastníků vzdělávacího procesu, která souvisejí 

s poskytováním a doporučováním podpůrných opatření (dále PO) ve školách hlavního vzdělávacího 

proudu – pedagogická intervence (dále PI) a další pedagogický pracovník. Cílem navržených změn je 

zefektivnění vybraných PO a jejich využití v běžné organizaci a provozu školy, které přinese jednak 

snížení administrativní zátěže, a dále reflektuje další systémové změny v oblasti regionálního školství 

(změnu financování účinnou od ledna 2020, významné navýšení platů pedagogických pracovníků, 

zvyšování počtu nepedagogických pracovníků ve školách a zvýšení efektivnosti a adresnosti podpory 

vzdělávání poskytovaného žákům se speciálními vzdělávacími potřebami [dále SVP]).  

Každý druh zdravotního postižení uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona vyžaduje s ohledem 
na individuální předpoklady jedince nastavení konkrétních PO, která vedou k využití maximálního 
vzdělávacího potencionálu dítěte/žáka, a tím k dosahování úspěšnosti v daném oboru a stupni 
vzdělání. Tyto potřeby byly v průběhu čtyř let fungování společného vzdělávání lépe vyspecifikovány 
v praxi škol a navrhované úpravy tak mohou podpořit cílenější doporučování a poskytování 
jednotlivých PO.  

Potřebu změny některých aspektů současné podoby inkluzívního vzdělávání dokládá především 

Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele do roku 2018/2019 a dokument Tematická zpráva 

ČŠI ze dne 12. 3. 2018 – Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání (dále tematická 

zpráva).  

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). 

Na základě těchto aktivit ČŠI byly zjištěny slabé stránky implementace společného vzdělávání, 

a to např. v administrativní zátěži ŠPZ a škol. 

Ze statistických dat lze dovodit, že stoupá počet doporučených PO PI v běžných ZŠ, i když toto PO, 

např. po nácviku technik přípravy na vyučování či po delší nemoci žáka, není nutné zpravidla dále 

poskytovat.  

Reforma financování k 1. 1. 2020 nastavila financování překryvů učitelů v MŠ a v ZŠ umožňuje dělení 

některých vyučovacích hodin na skupiny. Může tak docházet až k dvojímu financování přímé 

pedagogické činnosti učitelů. 
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1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 

Po vyhodnocení čtyř let implementace společného vzdělávání je možné na základě statistických dat 

MŠMT a ČŠI konstatovat, že některá PO vymezená vyhláškou č. 27/2016 Sb. nebyla vždy využívána 

efektivně.  

V současnosti není vymezeno doporučování výše uvedených PO vzhledem ke zdravotnímu postižení 

a podpoře školní úspěšnosti žáků, tzn. rozvoje jak maximálního vzdělávacího potenciálu, 

tak kompetencí k učení, řešení problémů či občanských a sociálních. 

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. Na obou stranách – škol i ŠPZ – je na základě poznatků získaných z praxe možné 

redukovat administrativní úkony.  

V souvislosti s přípravou PO 1. stupně školy provádějí a zaznamenávají pedagogickou diagnostiku, 

případně sestavují plán pedagogické podpory. Poskytování PO PI potřebného v souvislosti 

s pedagogickou diagnostikou pak ale představuje časovou prodlevu související s vydáním doporučení 

ŠPZ, kdy může dojít ke zhoršení vzdělávacích obtíží žáka, a navíc je zde požadavek na další 

administrativní úkony na straně školy a ŠPZ.  

PO PI byla v některých případech naplňována pouze formálně a nahrazovala PO předmět speciálně 

pedagogické péče (dále PSPP). Rovněž byla na základě doporučení poskytována po celou dobu jeho 

platnosti, bez zohlednění změny vzdělávacích potřeb žáka. Počet doporučení PO PI narůstá, což 

dokládá, že jeho poskytování není doporučováno vždy s ohledem na konkrétní vzdělávací deficit žáka 

(řešení aktuálních vzdělávacích obtíží, nastavení technik učení a domácí přípravy apod.), ale spíše 

obecně k většině druhů zdravotního postižení. Běžnými ZŠ bylo vykázáno o 3 030 více PO PI ve školním 

roce 2019/2020 (k 30. 9. 2019) oproti předchozímu školnímu roku. 

ČŠI doporučuje soustředit se na snížení administrativních požadavků na školy, současně systematicky 

sledovat vzdělávací pokrok každého žáka a při plánování a realizaci výuky zohledňovat individuální 

potřeby jednotlivých žáků.  

ŠPZ se dařilo dodržovat lhůty pro poskytnutí služby často pouze za cenu omezení jiných žádoucích 

poradenských aktivit. Téměř jedna třetina hodnocených ŠPZ nevedla o své činnosti předepsanou 

dokumentaci a nedodržovala předepsané termíny. Důvodem je mj. i stále nadměrná administrativní 

zátěž odborných pracovníků. 
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Počet dětí se znevýhodněním podle § 16 odst. 9 v MŠ v letech 2013/14–2019/20 (data k 30. 9. daného 

školního roku; zdroj dat: MŠMT): 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Počet dětí 363 568 367 603 367 361 362 653 362 756 363 776 364 909 

Znevýhodnění podle § 16 odst. 9 (Z16/9) 10 063 10 312 10 536 10 536 10 788 11 245 11 695 

– individuálně integrovaní 2 299 2 484 2 748 2 748 3 774 4 367 4 694 

– ve speciálních třídách 7 764 7 828 7 788 7 788 7 014 6 878 7 001 

Podobně jako u MŠ i u ZŠ dlouhodobě rostou počty žáků 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) znevýhodnění 16/9, se kterými jsou žáci snadněji individuálně integrovatelní 
do běžných tříd. Naopak u vážnějších znevýhodnění 16/9 nedochází k takové incidenci.  

Počet žáků ZŠ se znevýhodněním podle § 16 odst. 9 v ZŠ v letech 2013/14–2019/20 (data k 30. 9. 
daného školního roku; zdroj dat: MŠMT): 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Počet žáků 827 654 854 137 880 251 906 188 926 108 940 928 952 946 

Znevýhodnění podle § 16 odst. 9 (Z16/9) 73 629 75 848 78 717 81 644 95 631 101 983 110 940 

   – individuálně integrovaní 43 352 45 853 49 225 53 206 68 419 76 037 84 010 

   – ve speciálních třídách 30 277 29 995 29 492 28 438 27 212 25 946 26 930 

Počty žáků SŠ se znevýhodněním 16/9 dlouhodobě narůstají. Od školního roku 2013/14 se jejich podíly 
zvýšily o zhruba 1,3 % (z 4,8 % na téměř 6,1 % ve školním roce 2019/20). Větší nárůst je dán především 
nárůstem v kategoriích vývojových poruch. 

Počet žáků se znevýhodněním podle § 16 odst. 9 v SŠ v letech 2013/14–2019/20 (data k 30. 9. daného 
školního roku; zdroj dat: MŠMT): 

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Počet žáků v denní formě vzdělávání (DFV) 423 863 412 532 405 631 404 311 403 018 403 957 408 086 

Znevýhodnění podle § 16 odst. 9 (Z16/9) v 
DFV 

20 362 20 278 20 556 20 335 22 316 22 067 25 052 

   – individuálně integrovaní 8 872 8 982 9 505 10 482 12 985 14 203 17 056 

   – ve speciálních třídách 11 490 11 296 11 051 9 853 9 331 7 864 7 996 

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 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Podle stávající úpravy poskytuje škola bez dalšího (bez potřeby doporučení ŠPZ) pouze PO 1. stupně. 

PO 2. až 5. stupně, včetně PI, se poskytují na základě doporučení ŠPZ. Podle přílohy č. 1 k vyhlášce 

č. 27/2016 Sb. slouží PI zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba 

posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku.  

Stávající právní stav vyhlášky č. 27/2016 Sb. zároveň umožňuje poskytování další pedagogický 

pracovník pro všechny druhy znevýhodnění uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona bez dalších 

omezení. 
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Normovaná finanční náročnost PO další pedagogický pracovník je podle stávající právní úpravy stejná 

pro všechny stupně vzdělávání a nezohledňuje platové tarify učitelů v daném stupni vzdělávání. 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků. 

Institut PI platné znění nařízení vlády nezohledňuje.  

Pracovní doba pedagogických pracovníků se člení na dobu výkonu přímé pedagogické činnosti (přímé 
vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické 
činnosti) a na dobu výkonu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností (§ 22a zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů). Pracemi souvisejícími s přímou pedagogickou činností jsou například příprava na přímou 
pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek, hodnocení písemných, grafických a jiných prací 
žáků a dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních 
(vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 
zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 
obcí). 

Platná právní úprava je z hlediska zákazu diskriminace či rovnosti mužů a žen neutrální. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Hlavní dotčené skupiny: 

a) děti a pedagogičtí pracovníci MŠ, žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ, žáci, studenti a pedagogičtí 

pracovníci SŠ a vyšších odborných škol (dále VOŠ), 

b) pracovníci ŠPZ, 

c) zákonní zástupci žáků se SVP, 

d) kraje, obce a svazky obcí, 

e) MŠMT. 

1.5 Popis cílového stavu 

Došlo k úpravě pravidel dotčených právních předpisů tak, aby pro vzdělávání žáků se SVP byla 

k dispozici potřebná zpřesněná pravidla pro stanovení PO. V cílovém stavu je redukována 

administrativní zátěž škol a ŠPZ na nezbytnou potřebnou úroveň. Poskytování PO se více přiblíží 

skutečné podpoře každého žáka se SVP při rozvoji jeho maximálního vzdělávacího potenciálu. 

Navrhovaná změna vyhlášky č. 27/2016 Sb. představuje dílčí změny dosavadní právní úpravy v mezích 
zákonného zmocnění podle § 19 školského zákona. Nutnost změny a upřesnění právního předpisu 
vychází z aktuálních potřeb systému společného vzdělávání. 

Novela vyhlášky bude upravovat tyto oblasti vzdělávání žáků se SVP: 

a) zefektivní využití PO PI jeho klasifikací v 1. stupni, 

b) specifikuje doporučení a financování PO další pedagogický pracovník v souladu s finančními 

podmínkami školy a platovým tarifem daného stupně školy. 

Obsahem PI je podpora přípravy na vzdělávání (s žákem nemohou z různých příčin pracovat zákonní 

zástupci), dále pak podpora žáka ve vzdělávacích předmětech, v nichž aktuálně selhává, přičemž toto 

selhání souvisí s jinými životními podmínkami či kulturním prostředím, případně s dlouhodobým 

onemocněním. PI pak typicky kompenzuje nefunkční/nedostatečnou domácí přípravu na výuku, rozvíjí 

se žákovy vědomosti a znalosti, jazykové kompetence a sociální dovednosti, techniky učení. S tím 

souvisí v novele předkládaná změna doporučování a poskytování PO PI v souladu s aktuálními 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVYDRC36)



5 

 

vzdělávacími potřebami jednotlivých žáků. Změnu v pojetí tohoto PO poskytovaného pedagogickými 

pracovníky školy reflektuje rovněž doprovodná změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení 

rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování PI 

pedagogy dané školy s ohledem na aktuální vzdělávací obtíže žáka, je již historicky dána jako 

individuální pomoc žáka ze strany školy při např. doplnění obsahu učiva po delší nepřítomnosti, 

osvojení technik učení pro domácí přípravu. Jako metodická pomoc žákům s potřebou PO 1. stupně 

budou využity i jiné specifické formy a metody v souladu s potřebami konkrétního žáka.  

Poskytování PO PI v rozsahu nejvýše 1 hodiny týdně se stane součástí týdenního rozsahu přímé 

pedagogické činnosti. Dostane-li pedagogický pracovník za úkol poskytovat PO PI, bude to automaticky 

i s tím, že dojde k dočasnému zvýšení jeho týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti – o 1 hodinu 

týdně, a to po dobu poskytování tohoto podpůrného opatření a za účelem jeho poskytování (nikoli 

tedy za účelem výkonu běžné přímé vyučovací činnosti). 

1.6 Zhodnocení rizika 

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

a) Nadměrná administrativní zátěž na straně škol a ŠPZ. 
b) Neúčelné a neadresné poskytování PO PI. 

Zavedení navrhovaných opatření může vést k následujícím nežádoucím důsledkům: 

a) Zvýšení nároků na učitele v rámci individualizace výuky. 

b) Zvýšení zodpovědnosti ředitelů škol. 

2. Návrh variant řešení 

Varianty legislativního řešení jsou popsány v hlavních obsahových oblastech, jejichž úpravu je nutné 

vzhledem k výše definovaným problémům zvažovat. 

Jsou zvažovány 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).  

• Úprava pravidel doporučování a poskytování PO PI  

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty je, že stále bude docházet k nadměrnému využívání tohoto PO i mimo jiný 

účel, než na který je primárně cíleno. Často nahrazuje PO PSPP z důvodu absence kvalifikovaného 

speciálního pedagoga na škole. Je doporučováno i nemotivovaným žákům a rovněž je poskytováno 

zpravidla po celou dobu platnosti doporučení, přestože již jeho poskytování není nutné. Škola nemůže 

pružně reagovat na aktuální potřeby žáka a je zvyšována administrativní zátěž škol a odborných 

pracovníků ŠPZ. Aktuální administrativní zátěž spočívá v:  

- nezbytnosti vyšetření v ŠPZ 
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- souhlasu zákonného zástupce s poskytnutím psychologické nebo speciálně pedagogické 

poradenské služby 

- projednání návrhu doporučených PO se školou 

- vydání doporučení a zprávy ŠPZ  

- informovaném souhlasu zákonného zástupce s poskytováním podpůrného opatření   

- vykázání ve výkaze R 44-99  

- kontrole platnosti doporučení 

Tato varianta má i negativní sociální důsledek, PO PI není poskytováno žákům, kteří nejsou klienty ŠPZ. 

Varianta 1 

Varianta 1 znamená novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. a nastavení PI jako PO 1. stupně a rovněž i bez 

nutnosti návštěvy ŠPZ. Veškeré administrativní kroky uvedené ve variantě 0 není nutné konat, a přesto 

může být PI ze strany školy poskytována všem žákům, kteří ji potřebují, a to aktuálně již při prvním 

riziku školní neúspěšnosti žáka. Možnost doporučování PO PI ŠPZ však zůstává zachována. Novelizací 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb. bude stanoveno, že týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti se zvyšuje 

o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník PI jako PO. Ke snížení administrativní zátěže dojde tedy 

na straně školy i ŠPZ a PI bude poskytována na základě pedagogické diagnostiky přímo pedagogickými 

pracovníky školy, vzhledem k aktuální vzdělávací situaci žáka, a to bez časové prodlevy spojené 

s vydáním doporučení apod. Škola rovněž posoudí, v jakém časovém horizontu je efektivní 

systematickou PI poskytovat – ke zvýšení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti dotčeného 

pedagogického pracovníka dojde jen po takto určenou dobu (např. do konce běžného pololetí školního 

vyučování). V rámci zvažování variant řešení zahrnutí PI do standardní práce pedagogů bylo kromě 

návrhu změny nařízení vlády č. 75/2005 Sb. zvažováno i zahrnutí činností PI do kategorie prací 

souvisejících s přímou pedagogickou činností (předmět úpravy vyhlášky č. 263/2007 Sb. kterou se 

stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí). V rámci konzultací bylo od této 

subvarianty řešení upuštěno, protože obsahem PI je významnou měrou právě přímé působení na 

vzdělávaného a protože by tím mohlo dojít k faktickému nesouladu s úpravou regulace struktury 

pracovní doby pedagogických pracovníků. 

• Specifikace doporučení a financování PO další pedagogický pracovník v souladu s platovým 

tarifem daného stupně školy 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy.  

Nevýhodou této varianty je, že doporučování PO další pedagogický pracovník je využíváno často bez 

ohledu na možnosti reformy financování k 1. 1. 2020 a může docházet ke zdvojenému financování 

potřebné přímé pedagogické činnosti učitelů v dané škole/třídě. Tím dochází k neefektivnímu čerpání 

finančních prostředků státního rozpočtu.  

Rovněž normovaná finanční náročnost PO další pedagogický pracovník v nulové variantě je stejná pro 

všechny stupně vzdělávání a nezohledňuje platové třídy učitelů v daném druhu škol. 

Varianta 1 

Ve variantě 1 ŠPZ doporučí PO další pedagogický pracovník s podmíněnou normovanou finanční 

náročností a je na zodpovědnosti ředitele školy, aby zajistil účelné a efektivní čerpání finančních 

prostředků státního rozpočtu a nejdříve využil všechny možnosti nového systému financování 

dle nastavených parametrů. U tohoto PO poskytovaného v MŠ bude spravedlivě nastaven platový tarif 
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v souladu s tarifem odpovídajícímu tarifu učitele MŠ. Bude tak zamezeno nehospodárnému 

vynakládání prostředků na toto PO v MŠ.  

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) a současně dojde ke zvýšení kvality podpory žáků se SVP, 

a to zacílením PO jak na druh jejich zdravotního postižení, tak na zvyšování úrovně osvojování klíčových 

kompetencí Rámcového vzdělávacího programu. 

3.2 Přínosy 

Hlavním přínosem právní úpravy je snížení administrativní zátěže, nastavení transparentních pravidel 

poskytování PO PI a další pedagogický pracovník na principu doporučování a poskytování těchto PO 

vedoucích k podpoře vzdělávacích výsledků žáků se SVP. Poskytování efektivní a adresné podpory žáků, 

sjednocení podmínek doporučování a poskytování výše uvedených PO v rámci vzdělávacího systému 

s cílem sdílení a inkluze podporovaných žáků do kolektivu, je významným prvkem vzdělávání na všech 

stupních škol. 

3.3 Finanční náklady 

Navrhovaná právní úprava nezvyšuje nastavení finanční náročnosti PO. Cílem je efektivní distribuce 

podpory mezi žáky se SVP, a to na PO PI a další pedagogický pracovník. 

K 30. 9. 2019 bylo v běžných ZŠ vykázáno 16 248 PO PI. 

Finanční prostředky v současné době účelově přidělováné a vynakládané na PO PI v rámci normované 

finanční náročnosti budou v plném rozsahu přesunuty na nákladovo-normativní financování 

pedagogické práce podle školského zákona. Finanční prostředky budou rozpočítány do normativu 

na nenárokové složky platu podle průměrné naplněnosti tříd vykázané k 30. 9. 2020. Pro rok 2022 

MŠMT zváží při financování další pomocné kritérium. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Úprava pravidel doporučování a poskytování PO PI 

Hledisko administrativní zátěže 

varianta nulová varianta 1 

Administrativně je zatížena škola a školské 

poradenské zařízení. Administrativní zátěž 

spočívá v nezbytnosti vyšetření ve ŠPZ, souhlasu 

zákonného zástupce s poskytnutím 

psychologické nebo speciálněpedagogické 

poradenské služby, v projednání návrhu 

doporučených PO se školou, ve vydání 

doporučení a zprávy ŠPZ, informovaném 

souhlasu zákonného zástupce s poskytováním 

podpůrného opatření, vykázání ve výkaze R 44-

99, kontrole platnosti doporučení. 

Veškeré administrativní kroky uvedené ve 

variantě nulové není nutné konat; zachována 

zůstane povinnost podpůrné opatření 

vykazovat. Možnost doporučování PO PI ŠPZ 

však zůstává zachována. 
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Hledisko dostupnosti podpůrného opatření 

varianta nulová varianta 1 

Poskytování PO PI je spojeno s nezbytností 

vyšetřením ve SPZ spojeným s administrativní 

zátěží jak školy, tak školského poradenského 

zařízení – a časovou zátěží zákonných zástupců. 

Nutné zapojení zákonných zástupců je faktickou 

překážkou pro poskytnutí PO PI pro tu skupinu 

žáků, u nichž je aktivní spolupráce zákonných 

zástupců se školou, natož požadavek na aktivní 

formu jejich konání (organizace vlastního času, 

doprava dítěte k vyšetření do ŠPZ a zpět a 

následná součinnost se ŠPZ a se školou) 

komplikovaná nebo přímo vyloučena. 

Poskytnutí finančních prostředků za práci 

pedagogů vykonávajících PO PI je z časového 

hlediska zpožděno v důsledku potřeby PO 

diagnostikovat ŠPZ a nutnosti jeho vykázání. 

Výkon PO PI je proto časově odložen nebo 

„předfinancován“ z aktuálního disponibilního 

objemu finančních prostředků na odměňování, 

pokud to jeho objem umožňuje. 

PO PI může být PI ze strany školy poskytována 

všem žákům, kteří ji potřebují, a to aktuálně již 

při prvním riziku školní neúspěšnosti žáka. 

Poskytnutí finančních prostředků za práci 

pedagogů vykonávajících PO PI není z časového 

hlediska zpožděno v důsledku potřeby PO 

diagnostikovat ŠPZ a nutnosti jeho vykázání. 

Ihned se započetím výkonu PO PI ze strany školy 

může být pedagogickému pracovníkovi 

upravena příslušná složka platu, neboť v rámci 

rozpisu finančních prostředků poskytovaných ze 

státního rozpočtu jsou v rámci objemu peněz na 

nenárokové složky platu kalkulovány i výkony 

pedagogů při poskytování PO PI. 

Specifikace doporučení a financování PO další pedagogický pracovník v souladu s platovým 

tarifem daného stupně školy 

Hledisko finanční efektivity 

varianta nulová varianta 1 

Existuje riziko zdvojeného financování přímé 

pedagogické činnosti učitelů v dané škole/třídě. 

Tím je ohrožena efektivita čerpání finančních 

prostředků státního rozpočtu. Normovaná 

finanční náročnost PO další pedagogický 

pracovník je stejná pro všechny stupně 

vzdělávání a nezohledňuje platové třídy učitelů v 

daném druhu škol (příklad: učitelé v mateřských 

školách jsou typicky zařazeni v 9. platové třídě, 

učitelé základní školy jsou typicky zařazeni ve 12. 

platové třídě). 

Ředitel školy nejdříve využije všechny možnosti 

nového systému financování dle nastavených 

parametrů. U PO poskytovaného v MŠ bude 

nastaven odpovídající platový tarif učitele MŠ, 

čímž bude zamezeno nehospodárnému 

vynakládání prostředků na toto PO v MŠ. 

 

Vyhodnocení nákladů a přínosů zvažovaných variant je provedeno v rámci jejich popisu. Podstatným 

hlediskem pro jejich výběr byla potřeba snížit administrativní zátěž zúčastněných osob a sama 

dostupnost PO; další sledované přínosy jsou shrnuty v oddílu 3.2.  

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

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

a nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 
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Modelové příklady návrhu řešení – úprava pravidel doporučování a poskytování PO PI 

Příklad č. 1 

Učitel druhého ročníku základní školy má podle přílohy k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. týdenní rozsah 

hodin přímé pedagogické činnosti 22 hodin. V průběhu měsíce října škola rozhodne o zahájení 

poskytování PO PI v rozsahu jedné hodiny týdně. 

Učiteli poskytujícímu PI jako PO se přímo podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. zvýší týdenní rozsah hodin 

přímé pedagogické činnosti o 1 hodinu na 23 hodin. Pokud bude tento učitel poskytovat ještě další 

hodinu týdně pedagogické intervence nad rozsah 23 hodin nebo bude suplovat a budou-li splněny 

ostatní podmínky stanovené v § 23 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., vznikne učiteli nárok na příplatek 

za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. 

Příklad č. 2 

Vychovatel má podle přílohy k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. týdenní rozsah hodin přímé pedagogické 

činnosti stanoven v rozpětí 28 až 30 hodin. Ředitel vychovatelům určil týdenní rozsah hodin 

přímé pedagogické činnosti 28 hodin, a to na období celého školního roku (§ 23 odst. 1 zákona  

č. 563/2004 Sb.). 

Bude-li tento vychovatel poskytovat PI jako PO, jeho týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti 

se zvýší o 1 hodinu na 29 hodin týdně; k tomuto zvýšení dojde přímo podle nařízení vlády. Pokud bude 

tento vychovatel poskytovat ještě další hodinu týdně PI nad rozsah 29 hodin a budou-li splněny ostatní 

podmínky stanovené v § 23 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., vznikne vychovateli nárok na příplatek 

za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. 

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 a pedagogických pracovníků poskytujících PO PI, pokud jde o jejich týdenní rozsah 

hodin přímé pedagogické činnosti. Obecně má systém PO pozitivní dopady na vzdělávání osob 

se znevýhodněním. 

Navrhovaná úprava zajišťuje takovou míru podpory, která odpovídá potřebám konkrétních žáků 

a zajišťuje doporučení PO PI a další pedagogický pracovník v souladu se skutečnými nároky žáků se SVP. 

Předložený návrh pouze upravuje některé parametry podpory, aby se zajistilo spravedlivé využití 

disponibilní podpory žáků se SVP. Standard podpory poskytovaný konkrétním osobám zůstává 

zachován, dochází pouze k jeho bližší specifikaci a sjednocení podmínek podpory pro všechny žáky 

školského systému, a proto nedojde k negativním sociálním dopadům.  

Předkládaný návrh nijak nevyčleňuje žáky s některými druhy zdravotního postižení ze systému 

financování jejich podpory, ale nastavuje pravidla dle stupně podpůrných opatření a individuálních 

potřeb žáků, což zůstává plně v kompetenci systému ŠPZ. Podpora je zachována všude, kde se ukazuje 

jako efektivní, nicméně je třeba se zaměřit i na využívání dalších účelných podpůrných opatření.  
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Zhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná právní úprava není diskriminační. Novelizovaná vyhláška č. 27/2016 Sb. právě naopak 

směřuje k naplnění vzdělávacích potřeb všech žáků bez rozdílu, s cílem maximální podpory 

vzdělávacích výsledků žáků. 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.  

Zhodnocení korupčních rizik  

Navrhovaná právní úprava je pouze změnou upravující vnitřní rozpory a změnou přinášející některé 

administrativní úspory. Návrh nepřináší žádná nová potenciální korupční rizika. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

V rámci doporučené varianty budou upraveny nařízení vlády č. 75/2005 Sb. a vyhláška č. 27/2016 Sb. 

– ta bude dána do souladu s efektivním a účelným nastavením legislativních pravidel společného 

vzdělávání. Zavedení do praxe vyžaduje metodickou podporu MŠMT a Národního pedagogického 

institutu České republiky (dále NPI ČR) směrem ke zřizovatelům škol a ŠPZ, MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří 

a VOŠ. 

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 ve spolupráci 

s NPI ČR. 

6. 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. Základním indikátorem 

přezkumu účinnosti bude z vyhodnocení statistických dat míra poskytování PO PI. 

Jako indikátory, jejichž prostřednictvím lze měřit účinnost regulace, lze vybrat: kontrolní protokoly 

z kontrol vykonávaných ČŠI, při kontrolách v souladu s ustanovením § 174 odst. 2 písm. e) školského 

zákona. Souhrnné zhodnocení účelnosti poskytování PO přinese výroční zpráva ČŠI za příslušný školní 

rok. 

K dalšímu přezkumu účinnosti regulace dojde do 4 let. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Věcné parametry úpravy byly projednávány v rámci konzultací se zástupci škol, ŠPZ a odborníků 

z akademické sféry. Obsahem jednání bylo vydefinování obsahu pedagogické intervence a možnosti 

reagovat na aktuální rizika školní neúspěšnosti žáků a zajištění podpory žákům, s kterými zákonní 
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zástupci ŠPZ nenavštíví. Na Variantě 1 byla shoda, požadavek ponechání možnosti doporučování PO PI 

ŠPZ a zajištění odpovídajícího finančního objemu na jeho financování byl ze strany předkladatele v plné 

míře akceptován. 

Při zpracování vyhlášky vycházel předkladatel z vlastních statistických dat, z dat ČŠI, praxe škol a ŠPZ. 

Návrhy úprav zohlednily také poznatky o zahraničních systémech inkluzívního vzdělávání. Významným 

zdrojem dat byla Evropská agentura pro speciální a inkluzívní vzdělávání. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Ivana Blažková, Oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého 

vzdělávání, tel. 234 811 886. 
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