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➤ Existuje právo na inkluzívní vzdělávání?

➤ České i mezinárodní závazky z oblasti lidských práv

➤ rovný přístup ke vzdělání (čl. 3 odst. 1 a 33 

Listiny), zákaz diskriminace

➤ Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

➤ Čl. 24: „Dítě má právo na inkluzívní = začleňující 

vzdělávání v místě bydliště.“

➤ Dostupné, přístupné, přijatelné a kvalitní vzdělávání

➤ (Obecný komentář CESCR k právu na vzdělání)



➤ Právo dětí na inkluzívní vzdělávání versus povinnost škol 

vzdělávat inkluzívně, a tedy všechny děti bez rozdílu přijímat?

➤ ESLP: rozsudek Cam proti Turecku (2016)

➤ Čl. 24 Úmluvy o právech osob s postižením zmiňuje právo 

na inkluzi!

➤ Právo dětí na inkluzívní vzdělávání versus povinnost dětí 

vzdělávat se v inkluzívní škole?

➤ Právo škol profilovat se jako inkluzívní versus povinnost škol 

vzdělávat inkluzívně?



➤ Problematika právního postavení soukromých škol aneb 

poskytování vzdělávání jako soukromé či veřejné služby?

➤ Obecná úprava ve školském zákoně se týká i škol 

soukromých!

➤ Ustanovení § 2 odst. 3 školského zákona: Vzdělávání 

poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou.

➤ Znalostní testy jako podmínka přijímacího řízení? 

(spádové vs. nespádové školy)



➤ Citlivost tématu inkluze: inkluze jako možnost nebo nařízení 

„shora“, „absolutní“ inkluze a zrušení speciálních škol..?

➤ Ne! Speciální školství je v souladu s právem!

➤ Výkon rodičovské zodpovědnosti a soulad se zájmem 

dítěte (kolize těchto práv, rozdílné názory rodičů/ZZ, 

ustanovení opatrovníka, povinnosti škol k aktivnímu 

postupu)

➤ Místo a způsob vzdělávání jako podstatná otázka v životě 

dítěte

➤ Základním, stěžejním motivem vždy soulad s 

nejlepším zájmem žáka



PROČ NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA?

Realita před rokem 2016:

➤Většina dětí se SVP na běžných školách
➤ ¾ škol už vzdělávaly děti s postižením
➤ často nedostupná podpůrná opatření a nedostatek financí

➤ Rodiče dopláceli na asistenta, škole chybí peníze
➤ školy nedostávaly  dostatek finanční a metodické podpory

➤ Finance na školní psychology, speciální pedagogy
➤ Výuka ve třídách s velkým počtem žáků

Nezbytnost systémové podpory inkluzívních škol



VÝCHODISKA NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

➤ Sociální model zdravotního postižení

➤ Odklonění od diagnóz (zdravotní postižení, 

znevýhodnění, sociální znevýhodnění)

➤ Nyní - všechny děti s potřebou podpůrných opatření mají 

nárok na podporu

➤ I cizinci, žáci s odlišným mateřským jazykem atd.

➤ Právo volby 

➤ Zachování speciálních škol, ale právo na vzdělávání v 

běžné místní škole

➤ Volba – ŠPZ, souhlas rodiče, nejlepší zájem žáka



SOUVISEJÍCÍ VYHLÁŠKA č. 27/2016 Sb. 

Přednost vzdělávání žáka v běžné škole? - § 19 vyhlášky:

„Vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona se
přednostně uskutečňuje ve škole, třídě, oddělení nebo studijní
skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona.“

„Shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze
speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo k průběhu a
výsledkům dosavadního poskytování podpůrných
opatření by samotná podpůrná opatření ve škole, třídě,
oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16
odst. 9 školského zákona nepostačovala k naplňování
vzdělávacích možností žáka a k uplatnění jeho práva na
vzdělávání, doporučí školské poradenské zařízení zařazení
žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené
podle § 16 odst. 9 školského zákona.“



SOUVISEJÍCÍ VYHLÁŠKA č. 27/2016 Sb. 

Ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona – vybrané diagnózy:..

●…„s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 
postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 
poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami 
chování, souběžným postižením více vadami nebo 
autismem…..



HLAVNÍ NOVINKY

➤ Děti s potřebou podpůrných opatření

➤ Stupně podpůrných opatření
➤ Nárok na finance od MŠMT

➤ Role ŠPZ
➤ Doporučení PO – zásadní
➤ Možnost revize

➤ Zařazování do speciální školy
➤ Musí být doporučení

➤ Maximální počty žáků ve třídách

➤ Rušení přílohy LMP, nově podle vyhlášky rediagnostika



NOVÉ PRVKY: INFORMOVANÝ SOUHLAS, REVIZE

 REVIZE: zcela nový institut, může vést ke sjednocení
nejednotné poradenské praxe

 o revizi může žádat žák, jeho zákonný zástupce, škola, 
školské zařízení, orgán veřejné moci a ČŠI

 plní NÚV, výsledkem revizní zpráva – bude doručena i 
podněcovateli

➤ INFORMOVANÝ SOUHLAS ZZ vzpomenut ve více situacích



PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

➤ Příklon k potřebám dětí

➤ 5 stupňů PO (viz příloha k vyhlášce č. 27/2016)

➤ předstupeň – plán pedagogické podpory

➤ 1. stupeň – bez nároků na finance, škola sama

➤ 2.-5. stupeň – normované finance, doporučení ŠPZ

➤ Nárokovost (v závislosti na doporučení ŠPZ)



PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

➤ Základní principy

➤ Flexibilita, okamžité reagování na potřeby dítěte

➤ Individualizace podpory – kombinace

➤ Spolupráce s ŠPZ

➤ Poskytování na dobu potřebnou

➤ „Nepostačuje-li podpůrné opatření nižšího stupně…“



POSTUP PŘIZNÁVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

Náznaky SVP dítěte

➤ Škola zpracuje (nově od 1. září 2017 není nutno vždy) 

plán pedagogické podpory

➤ Může začít poskytovat PO 1. stupně

➤ Vyhodnocení poskytování PO po 3 měsících

➤ Pokud nefunguje, doporučit ŠPZ

➤ Doporučení ŠPZ

➤ Poskytování doporučených PO



PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY

➤ Obsah
➤ Popis obtíží a SVP žáka
➤ Cíle podpory
➤ Podpůrná opatření 1. stupně
➤ Způsob vyhodnocování

➤ Flexibilita – reaguje na měnící se potřeby žáka
➤ S plánem seznámit žáka, zákonného zástupce, všechny 

vyučující a další pedagogické pracovníky
➤ Je potřebný jejich podpis potvrzující seznámení

(Viz příloha č. 3 k vyhlášce)



PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 1. STUPNĚ

➤ Metody výuky

➤ Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

➤ Organizace výuky

➤ Hodnocení

➤ Intervence školy

➤ Přímá podpora

➤ Plán pedagogické podpory

➤ Metodická podpora

➤ Navrhovatel a koordinátor opatření

➤ Učební pomůcky

(Viz příloha č. 1 k vyhlášce)



PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 2.-5. STUPNĚ

➤ Pokud nestačí PO 1. stupně  vyšetření ŠPZ

➤ Na základě informovaného souhlasu, žádosti žáka 

nebo ZZ (případně role OSPOD)

➤ Ředitel určí pedagogického pracovníka odpovědného 

za spolupráci s ŠPZ

➤ ŠPZ předá plán pedagogické podpory

➤ ŠPZ vydá zprávu z vyšetření + doporučení stanovující 

podpůrná opatření

žák má nárok na tato podpůrná opatření

škola na tato podpůrná opatření dostane finance



ROLE ŠPZ

➤ Seznam faktorů, které ŠPZ vyhodnocuje (§ 11 vyhlášky)

➤ Také podmínky školy a informace, vyjádření žáka a 

zákonného zástupce

➤ Přednostně ty pomůcky, kterými škola disponuje (které 

poskytuje jiným žákům atp.) – souvislost s povinností 

komunikovat se školou ještě před vydáním zprávy a 

doporučení

➤ ZPRÁVA (příloha č. 4 k vyhlášce) – určena žákovi/ZZ, škola 

de facto nesmí znát diagnózu žáka

➤ DOPORUČENÍ (příloha č. 5 k vyhlášce)

➤ Stupeň, kombinace a varianty PO + návrh postupu

➤ Stanoví dobu, po kterou je PO nezbytné



POVINNOSTI ASISTENTA PEDAGOGA

➤ Postupovat vždy v zájmu dítěte a s ohledem na jeho 

bezpečnost (podle řádu školy)

➤ Informovat dítě i rodiče o průběhu vzdělávání

➤ Komunikovat taktéž s komunitou žáka

➤ Poskytovat žákovi se zdravotním postižením pomoc 

sebeobsluze a pohybu po škole

➤ Podávání léků?

➤ Asistent pedagoga vs. osobní asistent

➤ Spolupracovat na tvorbě IVP

➤ Měl by znát také ŠVP – RVP

➤ Asistent jako rovnocenný člen pedagogického sboru



KDO CO KONTROLUJE, MOŽNOSTI OBRANY

➤ Může někdo kontrolovat postup/nečinnost/závěry ŠPZ? 

➤ Co kontroluje ČŠI?

➤ Jakou úlohu má krajský úřad?

➤ Jaké jsou možnosti ředitele?

➤ Jakou úlohu a možnosti má ombudsman?

➤ Úloha inspektorátů práce?



DALŠÍ MOŽNOSTI OBRANY

➤ Kdy nastupuje OSPOD? 

➤ Jaké jsou povinnosti školy?

➤ Kdy je nutný zásah soudu?

➤ Co je úlohou kolizního opatrovníka?

➤ Soud: civilní řízení, antidiskriminační žaloba podle § 10 ADZ

➤ Přímá vs. nepřímá diskriminace, další formy diskriminace  + 

nároky podle tohoto zákona

➤ Pro bono aliance



NAVAZUJÍCÍ PROBLÉMY

➤ Česká a další judikatura – překážky zahájení soudu

➤ Zákonné možnosti Agentury, ČŠI, MŠMT, OSPOD

➤ Vzdělávání sociálně znevýhodněných: 

➤ bezplatné učebnice? 

➤ jednání rodiče/rodičů proti zájmu dítěte

➤ sociální exkluze, povinná spádovost (americké školství: drahé 

nespádové školy), dostupnost škol (autobusy?), úloha 

samospráv aneb Krnov versus Krásná Lípa: diskriminace?

➤ Nejnověji: přezkum stavu lidských práv v ČR zeměmi OSN –

důraz na nedostatečný posun v otázce začlenění Romů



DISKRIMINACE – Antidiskriminační zákon

➤ Civilní předpis!! – civilní soud, možnosti dalších orgánů

➤ Nároky ve smyslu § 10 ADZ – co to znamená pro dítě/ZZ

➤ Vývoj judikatury ESLP: Belgický jazykový případ a dále: 

POZITIVNÍ závazek státu - Cam proti Turecku (slepá 

konzervatoristka), odpovídá to koncepci nepřímé diskriminace 

v ADZ

➤ Další: D. H. a ostatní proti ČR – navazující výzkum VOP, 

„diskriminovaný“ Rom Suchý

➤ Oršuš proti CRO, Lavida proti GRE, Sampanis proti GRE

➤ Rozsudek Šarišské Michalany, Stará Ĺubovňa

➤ Ostravský případ a prohlašování ředitele škol o regulaci počtu 

romských žáků

➤ Odmítnutý chlapec s PAS aneb povinnost obce zajistit 

podmínky k jeho vzdělávání     



Děkuji za pozornost!


