
 

Novela č. 82/2015, 

kterou se mění 

školský zákon  

č. 561/2004 Sb.  
 



Novela školského zákona zejména upravuje: 

 Vzdělávání osob se speciálními     

 vzdělávacími potřebami 
 

 Přijímání do přípravných tříd základní  

 školy pro všechny děti 
 

 Jednotná zadání závěrečných zkoušek 
 

 Správní řízení ve školách všech 

zřizovatelů 
 

 



Novela školského zákona upravuje: 

 Zavedení státních zkoušek z grafických  

 disciplín (z těsnopisu, psaní na kláves- 

 nici a zpracování textu na počítači),  

 které ze zákona nedopatřením vypadly  
 

 Úkoly obcí při zajišťování podmínek  

 plnění povinné školní docházky  
 

 Zákaz prodávat ve školách a školských  

 zařízeních nevhodné potraviny a   

 nápoje 

 



 

Novela dále zahrne tyto nové okruhy: 
 

 Zavede se možnost nahradit výsledek  

 třetí zkoušky profilové části maturitní  

 zkoušky výsledkem mezinárodně  

 uznávané jazykové zkoušky. 

Termíny vydání rozhodnutí v přijímacím  

řízení ve středních školách, kde se koná 

talentová zkouška, a v konzervatořích se 

sjednotí na 15. února. 

 



ÚČINNOST NOVELY ZÁKONA 

1. Od 1. května 2015 
 

2. Od 1. září 2015 
 

3. Od 1. září 2016 



ÚČINNOST od 

1. května 2015 



Spolupráce škol a školských zařízení   

§ 32 a 

(7) Na programy spolufinancované  

z rozpočtu Evropské unie nebo jejich 

části, jejichž předmětem je podpora 

kvality, rozvoje nebo dostupnosti 

vzdělávání a školských služeb podle 

tohoto zákona, se nevztahují ustanovení 

o programech podle rozpočtových 

pravidel. 



Plnění povinnosti školní docházky (§ 36) 

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je 

školský obvod základní školy, poskytuje 

této škole s dostatečným předstihem 

před termínem zápisu k povinné školní 

docházce seznam dětí, pro které je tato 

škola spádová a jichž se týká povinnost 

podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy 

jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

datum narození a adresu místa trvalého 

pobytu dítěte. 

 



 
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ 

USTANOVENÍ (§ 183) 
 

(6) Působnosti stanovené tímto zákonem 

obecnímu úřadu obce, obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností  

a krajskému úřadu jsou výkonem 

přenesené působnosti. 



SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 183) 

Údaje získané při přípravě nebo zjišťování výsledků vzdělávání a 

údaje vytvořené kombinací nebo vzájemným srovnáním těchto 

údajů právnická osoba neposkytuje žadatelům o informace 

podle zvláštního zákona (106), pokud údaje vypovídají o  

a) výsledcích jednotlivých dětí, žáků a studentů,  

b) průměrných nebo souhrnných výsledcích za školu nebo více 

škol nebo za jinak vymezenou skupinu dětí, žáků nebo 

studentů,  

c) srovnání výsledků mezi školami nebo jinak vymezeným 

skupinami dětí, žáků nebo studentů,  

d) obsahu a formě zadání, která dosud nebyla využita v 

ukončeném zjišťování,  

e) připravovaných nebo používaných nástrojích pro zjišťování a 

zpracování výsledků vzdělávání. 



ÚČINNOST od 

1. září 2015 
 



 

Zákaz činnosti a propagace politických 

stran a hnutí, zákaz reklamy (§ 32) 

 (2) Ve školách a školských zařízeních se zakazuje 

reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, 

a reklama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků 

ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků  

nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní 

prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo 

prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými 

požadavky na zdravou výživu žáků. Požadavky na 

potraviny, které lze nabízet k prodeji a prodávat ve 

školách a školských zařízeních, stanoví ministerstvo  

a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.  



Přípravné třídy ZŠ (§ 47)  

(1) Obce mohou zřizovat přípravné třídy 

ZŠ pro děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky, 

zejména děti, kterým byl povolen 

odklad povinné školní docházky, a to 

nejméně pro 10 dětí. Ke zřízení 

přípravné třídy ZŠ obcí je nezbytný 

souhlas krajského úřadu. 



 

ÚČINNOST od 
 

1. září 2016 



Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami    

(§ 16 - 19) 

Novela pro potřeby ŠZ ruší pojmy: 

• Zdravotní postižení 

• Zdravotní znevýhodnění 

• Sociální znevýhodnění 

a nahrazuje je pojmy: 

• Speciální vzdělávací potřeby 

• Znevýhodnění  

 



PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

a) Poradenská pomoc (škola, por. šk. zař.) 

b) Úprava organizace, obsahu, hodnocení, 

forem a metod vzdělávání a šk. služeb  

c) Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání 

a ukončování vzdělávání 

d) Použití kompenzačních pomůcek, spec. 

Učebnic a UP, využívání komunikačních 

systémů neslyšících a hluchoslepých 

 



PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

e) Vzdělávání podle ind. vzdělávacího plánu 

f) Využití asistenta pedagoga 

g) Využití dalšího ped. prac., tlumočníka čs. 

znakového jazyka, přepisovatele pro 

neslyšící nebo 

h) Poskytování vzdělávání a šk. služeb v 

prostorách stavebně a technicky 

upravených  

 



PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

• Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů 

podle organizační, pedagogické a finanční 

náročnosti. Lze je kombinovat.  

• Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje 

škola bez doporučení ŠPZ (školského 

poradenského zařízení). 

• Podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze 

uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.  



 

Financování škol a školských zařízení 

zřizovaných územními samosprávnými celky    

(§ 161) 
  

(2) Součástí krajských normativů jsou 

příplatky na podpůrná opatření pro 

žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami stanovené se zřetelem  

k normované finanční náročnosti 

podpůrných opatření. 



(7) Zákonným zástupcem je pro účely tohoto 

zákona osoba, která je v souladu se zákonem 

nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za 

dítě nebo nezletilého žáka. 

 

 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ 

A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 183) 

 



 

Výklad novelizovaného ustanovení § 119 

školského zákona: 

 Rozšiřuje se pojem školní stravování –    

školní (tzn. dotované) stravování lze 

poskytovat i o prázdninách žákům 

nepobývajícím ve škole nebo školském 

zařízení. Žáci však v tomto případě na 

dotované stravování nemají nárok  a 

záleží pouze na zřizovateli/řediteli, zda 

jim ho umožní.  

Nevztahuje se na dny ředitelského volna.  

 



Děkuji za pozornost 

V případě potřeby se můžete vždy 

obrátit na oddělení školství města 

Vsetín 
 

Ing. Jana Janovská 

vedoucí odd. školství 

odboru školství a kultury MěÚ Vsetín 
 

tel.: 571 491 550, mobil: 605 76 88 99 

jana.janovska@mestovsetin.cz  

 

Vsetín 30. března 2015 

mailto:jana.janovska@mestovsetin.cz

