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Poslanecká sněmovna a další ústavní instituce 

se v roce 2015 zabývaly mj. také novelou 

školského zákona z pera Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Spolu s novelou bylo 

řešeno několik dalších zákonů (o poskytování 

dotací soukromým školám, předškolním a 

školským zařízením; o ochraně veřejného 

zdraví; o specifických zdravotních službách; o 

pedagogických pracovnících).  

 

Jako stěžejní téma novely je chápána úprava 

opatření týkajících se žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Hlavními body 

novely jsou: 
  

Vzdělávání osob se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
Nově se dítětem, žákem a studentem se 

speciálními vzdělávacími potřebami rozumí 

osoba, která k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění či užívání svých 

práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření 

(bytné úpravy ve vzdělávání a školských 

službách odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním 

podmínkám). Novela zakotvuje právo na 

bezplatné poskytování podpůrných opatření 

školou a školským zařízením.  

 

Přijímání do přípravných tříd 

základní školy pro všechny děti 
Novela rozšiřuje možnost zřídit na školách 

přípravné ročníky, nově by do nich mohly 

chodit všechny děti, jejichž rodiče o to budou 

mít zájem, podmínkou však je, že školské 

poradenské zařízení shledá, že zařazení do 

přípravné třídy vyrovná vývoj dítěte, a že 

zařazení do přípravné třídy školské poraden-

ské zařízení doporučí (přednostně se přijímají 

děti s povoleným odkladem povinné školní 

docházky). V současné době mohou do 

nultých ročníků chodit jenom děti sociálně 

znevýhodněné. Přípravné třídy mohou být 

zřizovány také u církevních základních škol. 

Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude 

vzdělávat alespoň 10 dětí (namísto 

dosavadních 7). 

 

Jednotná zadání závěrečných 

zkoušek 
Zadání a zkušební dokumentaci bude školám 

připravovat Ministerstvo nebo právnická 

osoba zřízená a pověřená Ministerstvem. 

Jednotné závěrečné zkoušky se budou týkat i 

učňů. 

 

Na středních školách novela zavádí možnost 

nahradit jednu povinnou zkoušku profilové 

části maturit výsledkem jazykové zkoušky 

doložené mezinárodně uznávaným certifi-

kátem. Tuto možnost může zavést ředitel 

pouze ve škole, ve které se v profilové části 

maturit konají 3 povinné zkoušky. 

 

Správní řízení ve školách 
Rozhodování o právech a povinnostech dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních je správním rozhodováním bez 

ohledu na zřizovatele. Došlo tak k vypuštění 

omezení zákonného výčtu věcí rozhodovaných 

v oblasti státní správy na školy a školská 

zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo 

dobrovolný svazek obcí (tedy na veřejné školy 

a školská zařízení). V návaznosti na tuto 

změnu se rozšiřuje příslušnost krajských 
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úřadů rozhodovat o odvoláních proti prvoin-

stančním rozhodnutím v těchto věcech i na 

školy a školská zařízení ostatních zřizovatelů 

(tedy na soukromé a církevní školy a školská 

zařízení).  

 

Pracovní poměr ředitelů 

veřejných škol 
Ruší se pravidlo jmenování ředitele školy do 

pracovního poměru na dobu určitou 6 let, 

které platí od roku 2012. Ředitelé budou opět 

jmenováni na dobu neurčitou. V rámci 

pracovního poměru ředitele školy se budou 

opakovat po šesti letech tříměsíční časové 

úseky, kdy bude zřizovatel oprávněn vyhlásit 

na místo ředitele konkurs. Pokud stávající 

ředitel svůj post neobhájí, bude moci na škole 

díky pracovní smlouvě na dobu neurčitou 

nadále působit jako běžný učitel. 

 

Zavedení státních zkoušek z 

grafických disciplín 
 

Úkoly obcí při zajišťování 

podmínek plnění povinné 

školní docházky  
U žáků-cizinců přestává být tato osoba žákem 

školy dnem následujícím po šedesátém 

vyučovacím dnu nepřetržité neomluvené 

absence. Ukončení právního vztahu ke škole 

nastává přímo ze zákona. Není proto nutné, 

aby ředitel školy vydával o této skutečnosti 

jakýkoli právní akt. Ve školní matrice se pouze 

provede odpovídající změna v údajích 

 

Reklama ve školách 
Novela zakazuje ve školách reklamu, která je v 

rozporu s obsahem vzdělávání, a reklamu na 

potraviny, které jsou v rozporu s výživovými 

požadavky na zdravou výživu žáků a studentů. 

 

Zákaz prodávat ve školách a 

školských zařízeních potraviny 

a nápoje 
Novela bojuje proti nezdravému jídlu a nápo-

jům ve školách jejich omezením. Ministerstvo 

školství stanoví vyhláškou, které potraviny 

bude možné ve školách prodávat. Předmětem 

informace však není oblast „zdravých potra-

vin“ ve školách, pro které je přípustná reklama 

a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve 

školách a školských zařízeních.  

 

Novela dále 

● sjednocuje termíny pro vydání 

rozhodnutí o výsledcích přijímacích 

řízení na střední školu, kde se koná 

talentová zkouška, a zveřejňuje sez-

nam přijatých uchazečů a vydává 

rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do 7 

dnů po konání přijímací zkoušky nebo 

po stanovení výsledků přijímacího 

řízení, pokud se přijímací zkouška 

nekoná 

● prodlužuje nejzazší se termín pro zápis 

k vyššímu odbornému vzdělávání 

 

Ministerstvo školství také bude prostřed-

nictvím Národního ústavu pro vzdělávání 

zabezpečovat konání státních zkoušek z těs-

nopisu, psaní na klávesnici a zpracování textu 

na počítači.  

 

Pár postřehů 
Ačkoli bylo původně avizováno, že novela 

bude znamenat spíše “kosmetické” úpravy, z 

výše uvedeného je patrné, že změny se 

zásadně dotknou fungování českých 

vzdělávacích zařízení. Největší diskuze se 

přitom vede ohledně inkluze a speciálního 

školství.  

 
1. inkluze 

Všichni učitelé, kteří mají ve třídě žáky s 

tělesným postižením nebo cizince, budou mít 

od září 2016 nárok na podpůrná opatření, 

například na asistenta pedagoga. Odborníci 

pedagogům vypracovali návod, jak změny 

zvládnout. Mají však obavy, zda na ně bude 

dostatek peněz. Stávající stav financování 

asistentů pedagogů je totiž naprosto 

nedostatečný (pokrývá přibližně 40–50 % 

reálných potřeb – situace je odlišná v různých 

krajích). Nejde ale jen o asistenty, školení na 

výuku takových žáků by v takovém případě 

zasloužili všichni pracovníci školy, především, 

samozřejmě, učitelé, kteří by si v ideálním 
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případě měli na jednu výuku připravovat více 

materiálů. Zbývající prostředky obvykle 

dofinancovává zřizovatel. Nejde přitom jen o 

platy asistentů, ale také o nezbytné materiální 

vybavení škol a přizpůsobení technického 

stavu budov (například výtahy, případně 

schodolezy, bezbariérový standard pro pohyb 

v celém areálu škol, speciální pomůcky), které, 

na rozdíl od snadněji dotovaných speciálních 

pomůcek (s pominutím časových prodlev), 

které u žádostí na dotace reálně hrozí) bude 

muset financovat právě zřizovatel. 

Nastavení míry a způsobu zapojení handi-

capovaných žáků (sociálně, fyzicky, mentálně 

znevýhodněných) do běžných škol je dlouho-

době diskutovaný problém a i mezi skuteč-

nými odborníky z praxe nemá tato otázka 

jednoznačnou a jednoduchou odpověď. 

Ministerstvo vnitra např. upozornilo, že stejné 

právo péče o rozvoj osobnosti by měli mít jak 

handicapovaní, tak ti, kteří jsou obdarovaní 

talentem či příznivým rodinným prostředím. 

Již stávající systém má s tímto požadavkem 

(péče o talenty a nadané žáky v běžných 

školách) velké problémy. Pokud nebudou 

školy posíleny o pozice školských psychologů 

(v řadě případů i etopedů) pedagogové 

nebudou proškoleni, a především nebudou 

mít podmínky a zájem, pokud nebude 

systémově řešena problematika úhrad takzva-

ných asistentů pedagogů, je reálná hrozba, že 

učitelé bez této podpory se nebudou schopni 

tak, jak je to běžné již nyní, věnovat žákům 

bezproblémovým a nadaným a tyto žáky 

budou rodiče přehlašovat do škol, kde takové 

možnosti budou. Zajistit existenci tříd se 

speciální podporou je možné u škol, které mají 

několik tříd v jednom ročníku1.  

2. změna pozice ředitele 

Změna funkčního období ředitelů na 

neurčitou dobu dává smysl, především z 

lidského hlediska. Ředitelé spoutaní 

funkčním obdobím na dobu určitou si např. 

jen těžko mohli vzít hypotéku. Pokud byl na 

konci funkčního období odvolán, neměl 

                                                   
1 Zde je ale třeba opět upozornit, že ve chvíli, kdy 
se třídy v ročníku budou “specializovat” na (1) 

zajištěné, že ve škole může zůstat, zůstal tedy 

bez nároku na další zaměstnání (což se týkalo 

i jeho zástupců, kteří byli svázáni s jeho 

funkčním obdobím). 

 

Hlavním argumentem obhájců této změny 

bylo tedy posílení právní jistoty a zrovno-

právnění ředitelů s ostatními pedagogy. Nově 

navrhované znění předpokládá, že v případě, 

že zřizovatel využije zákonného práva na 

vyhlášení konkurzu na pracovní místo 

ředitele, tak ředitele odvolá k poslednímu dni 

šestiletého období. V případě, že stávající 

ředitelé byli jmenováni na dobu určitou, mění 

se nabytím účinnosti zákona jejich pracovní 

poměr na dobu neurčitou. Změna bude mít 

zejména finanční dopad do rozpočtu 

organizace i zřizovatelů. Právě zřizovatel bude 

muset nově – v případě, že stávající ředitel v 

konkurzu neuspěje – vyřešit situaci v rovině 

pracovněprávní. Je pravděpodobné, že to v 

řadě případů nebude snadné. Novela zákona 

zachovává pro zřizovatele možnost vyhlášení 

konkurzu v pravidelném intervalu po 

ukončení šestiletého funkčního období.  

 

       3.  zdravá strava ve školách 

Každé třetí dítě (tj. 20-30 %) v Česku má 

nadváhu, za jednu z příčin lze, pochopitelně, 

označit i nesprávné stravovací návyky. 

Evidentním cílem novely je tak nasměřovat 

žáky ke zdravému stravování. Nejde však jen o 

prodej potravin a nápojů, ale také o vaření ve 

školních jídelnách. Pokud se ale zamyslíme, co 

je zdravé, a co děti běžně jí, je pochopitelné, že 

pokud bude každý druhý den na oběd čočka se 

zelím jako příloha, děti si oběd odhlásí a koupí 

si něco jiného. A protože přestávky jsou 

krátké, bude to pravděpodobně nějaký fast 

food. Takže vlk se nažere, ale koza zůstane 

celá. 

  

 

 

 

 

 

talentové, (2) speciální a (3) “obyčejné”, opět 
nepůjde od integraci, ale o separaci. 

1 Zde je ale třeba opět upozornit, že ve chvíli, kdy se třídy v ročníku budou “specializovat” na (1) 
talentové, (2) speciální a (3) “obyčejné”, opět nepůjde od integraci, ale o separaci. 
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Stav diskuse o změně 

financování regionálního 

školství 
Stav českého školství můžeme odvíjet také od 

jeho financování2. Hlavním problémem jsou 

především časté změny v této oblasti. Jednou 

změnou jsou schváleny peníze na platy na 

všech zaměstnanců, pak rozdílně na pedagogy 

a tzv. nepedagogy (tj. obslužných profesí, 

nezbytných pro chod škol). Administrativní 

zatížení škol je obecně celkem vysoké, 

vzdělávací zařízení potřebují hodně 

pracovníků v kancelářích, ale tabulkově jako 

celek mají často přezaměstnanost (což je dáno 

např. i tím, že některé profese jsou závislé na 

počtu žáků ve škole, ale bez logiky, že třídu je 

potřeba uklidit stejně, pokud je v ní 25 nebo 

30 žáků). 

 

Faktem tedy zůstává, že platy učitelů, kteří 

mají vysokoškolské vzdělání, jsou ve srovnání 

s jinými obory nízké. Ačkoli platy učitelů 

rostou, je třeba upozornit, že se tak děje na 

úkor nenárokových složek platu. Peníze si 

kantoři můžou přivydělat, pokud mají nějaké 

granty nebo pokud mají mimořádně nadané 

žáky (projekt Talentovaná mládež, Excelence 

apod.). To ale kantor musí udělat něco navíc, 

a to se některým nelíbí. 

 

 

                                                   
2 Aktuálně jsou rozpracovávány dvě varianty 
financování, které by měly přinést řešení alespoň 
některých problematických aspektů: 

● normativní financování prostřednictvím 

normativů na školu (pracoviště), na třídu a 

na žáka stanovených centrálně MŠMT 

● normativní financování „na učitele“ 

(pracovně též označováno jako 

„nákladové“ respektive „kvazi nákladové“ 

financování). 

2 Aktuálně jsou rozpracovávány dvě varianty financování, které by měly přinést řešení alespoň některých 
problematických aspektů: 

● normativní financování prostřednictvím normativů na školu (pracoviště), na třídu a na žáka 

stanovených centrálně MŠMT 

● normativní financování „na učitele“ (pracovně též označováno jako „nákladové“ respektive „kvazi 

nákladové“ financování). 
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