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| Právní aktuality
V souvislosti se vstupem do nového školního roku připomíná Česká školní inspekce změny,  
k nimž dochází nebo v brzké době dojde v právních předpisech vztahujících se k oblasti 
vzdělávání. Změny v rámci metodické podpory škol a školských zařízení opatřujeme také 
stručnými komentáři a doplňujícími poznámkami.  

Mgr. Eva Jelínková
oddělení kanceláře úřadu 

SCHVÁLENÉ PRÁVNÍ 
PŘEDPISY

► Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává-
ní žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných, nabyla 
účinnosti 1.  září 2016. Navazuje na změ- 
nu školského zákona.

Nová vyhláška zachovává někte-
rá z pravidel zatím účinné vyhlášky  
č. 73/2005 Sb., která v celé řadě přípa-
dů upřesňuje či doplňuje. V souladu  
s novým pojetím problematiky spe-
ciálních vzdělávacích potřeb (SVP) 
ve školském zákoně je kladen důraz 
zejména na informovaný souhlas a na 
další mechanismy, které mají zabránit 
neoprávněnému zařazování žáků do 

„kategorie SVP“.
Příloha č. 1 vyhlášky stanovuje čle-

nění podpůrných opatření do stupňů, 
pravidla jejich použití a normovanou 
finanční náročnost opatření II. až  
V. stupně. Další přílohy upravují vzor 
individuálního vzdělávacího plánu  
a plánu pedagogické podpory.

§ § §

► Vyhláška č. 54/2016 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o škol-
ských zařízeních, u nichž se nejvyšší 
povolené počty dětí, žáků a studentů 
nebo jiných obdobných jednotek ve-
dených v rejstříku škol a školských 
zařízení neuvádějí; vyhláška nabyla 
účinnosti už 1. června 2016.

Nadále se bude nejvyšší povolený po-
čet uvádět v rejstříku i pro školní klub.

§ § §

► Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se 
mění zákon č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

nabývá z převážné části účinnosti dne 
1. září 2016, vybraná ustanovení nabý-
vají účinnosti později.

Zde lze odkázat na předchozí (dub-
nové) číslo bulletinu České školní 
inspekce, neboť novela školského zá-
kona byla schválena v podobě návrhu, 
o jehož zásadních změnách již Česká 
školní inspekce informovala.

§ § §

► Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o po-
skytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských 
zařízeních, ve znění pozdějších před-
pisů (a některé další vyhlášky), nabý-
vá účinnosti 1. září 2016 (s výjimkou 
některých ustanovení týkajících se vy-
hlášky č. 177/2009 Sb., která nabývají 
účinnosti k 1. říjnu 2016).

Upravuje změny vyhlášky č. 72/2005 
Sb. i dalších vyhlášek Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy (č. 13/ 
2005 Sb., 14/2005 Sb., 48/2005 Sb., 
71/2005 Sb., 74/2005 Sb. č. 492/2005 
Sb. a č. 177/2009 Sb.), a to především 
v souvislosti se změnou v pojetí a ter-
minologii speciálních vzdělávacích 
potřeb a nadání od 1. září 2016 a rov-
něž se zrušením vyhlášky č. 73/2005 
Sb. (a jejím nahrazením vyhláškou  
č. 27/2016 Sb.).

Ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. (pora-
denské služby) dále novela mj.:
•	 zpřesňuje a doplňuje činnosti týka-

jící se poskytování poradenských 
služeb jak školami (vyhláška použí-
vá termín „školní poradenské pra-
coviště“), tak školskými poraden-
skými zařízeními;

•	 stanovuje pravidla průběhu posky-
tování poradenských služeb (jako 
dodržování účelu, etických zásad, 

individuálních potřeb žáka, infor-
movanost, spolupráce apod.);

•	 stanoví výslovně, že postupy, nástroje 
a metody psychologické nebo speciál-
ně pedagogické diagnostiky musí být 

„standardizované“ (je-li to možné);

•	 stanoví, že služby žákům se závažný-
mi poruchami učení a chování budou 
moci od 1. září 2017 poskytovat pou-
ze pedagogicko-psychologické po-
radny (nikoli speciálně pedagogická 
centra);

•	 ukládá školám zpracovat program 
poradenských služeb ve škole, pod-
le kterého uskutečňuje poskytování 
poradenských služeb vymezených ve 
vyhlášce.

Ve vyhlášce č. 14/2005 Sb. (předškol-
ní vzdělávání) novela dále upravuje mj. 
pravidlo pro snižování nejvyššího počtu 
žáků ve třídě z důvodu vzdělávání dětí 
s přiznanými podpůrnými opatřeními 
nebo z důvodu vzdělávání dětí mlad-
ších tří let. Na tuto novelu navazuje další 
úprava ve vyhlášce č. 280/2016 Sb. (viz 
dále).

Ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. (základní 
vzdělávání) novela 
•	 upravuje totéž pravidlo pro snižování 

nejvyššího počtu žáků ve třídě jako ve 
vyhlášce č. 14/2005 Sb. (viz výše, i zde 
je ještě připravena novela);

•	 za účelem sjednocení postupu nově 
stanovuje podrobnosti zápisu dětí  
k plnění povinné školní docházky (je 
např. stanoveno, že dítě se nemusí 
zápisu osobně zúčastnit, upraven je  
i případný rozhovor s dítětem).

Na tuto novelu navazuje další úprava 
ve vyhlášce č. 280/2016 Sb. – stanovení 
přechodného období pro použití výše 

§


