
 

VYHLÁŠKA 

ze dne………………..., 

kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 

a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona 

č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. 

a zákona č. 101/2017 Sb.: 

Čl. I 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb., 

vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 248/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 odst. 2 se za slova „Školská poradenská zařízení a školy“ vkládají slova „zřizované 

státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí“ a věty druhá a třetí se zrušují.  

2. V § 1 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:  

„(3) Jiná školská poradenská zařízení a jiné školy než uvedené v odstavci 2 poskytují 

bezplatně poradenskou pomoc směřující k  

a) zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka,  

b) doporučení vhodných podpůrných opatření a vyhodnocení poskytování podpůrných 

opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným, 

c) doporučení zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle 

§ 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu 

odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka a  

d) podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

ve školách a školských zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci 

jeho prohlubování. 

(4) Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby 

je předání informace podle odstavce 5 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného 

zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených jinými právními předpisy1).“. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.  

3. V § 1 se odstavce 7 až 9 zrušují. 
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4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:  

„§ 1a 

Poradenské služby směřující k zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo 

mimořádného nadání žáka 

(1) Výsledkem poradenských služeb školských poradenských zařízení směřujících 
k zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka jsou zejména 
zpráva a doporučení, jejichž náležitosti jsou upraveny jiným právním předpisem4). 

(2) Školské poradenské zařízení poradenskou službu směřující k zjišťování speciálních 
vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka neposkytne, je-li platné dříve 
vydané doporučení, které bylo žadateli vydáno stejným nebo jiným školským 
poradenským zařízením, s výjimkou případu uvedeného ve vyhlášce o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných6).  

(3) Školské poradenské zařízení dále vydává zprávu vždy v případě, že poradenská 
služba spočívá v psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostice, nebo na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci.“. 

5. V § 4 odst. 1 písm. e) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“. 

6. V § 8 odst. 1 se za slova „Školská poradenská zařízení“ vkládají slova „zřizovaná státem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí“. 

  

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.  

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: 

Ing. Plaga, Ph.D., v.r. 
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