Novela školského zákona
zákonem č. 178/2016 Sb.
Porada starostů

Co se mění?
• Zavedení povinného roku předškolního vzdělávání
před zahájením povinné školní docházky
• Úprava systému přijímacího řízení do oborů středního
vzdělání ukončených maturitní zkouškou
• Úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky a
některých náležitostí přezkumného řízení výsledků
maturitní zkoušky
• Další důvod pro odvolání ředitele školy
• Rozšíření kompetencí a forem činnosti ČŠI
• Úprava povinných údajů zapisovaných do rejstříku
škol
• Zapracována řada poslaneckých iniciativ – lesní
mateřská škola

Změny zajímavé pro
zřizovatele

§ 21 odst. 1 písm. d) – Práva žáků,
studentů, ZZ dětí a nezletilých žáků
• Právo žáků a studentů
– zakládat v rámci školy samosprávné orgány
– Volit a být do nich voleni
– Pracovat v nich
– Jejich prostřednictvím se obracet na ŘŠ nebo
školskou radu
– ŘŠ a školská rada jsou povinni se stanovisky a
vyjádřeními zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit

§ 28 – Dokumentace škol a
školských zařízení
• § 28 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. d)
– Evidence nejenom údajů o znevýhodnění žáka podle
§ 16, ale i údajů o mimořádném nadání dítěte, žáka,
studenta
• § 28 odst. 5
– Předávání ministerstvu dalších údajů nezbytných pro
stanovení kvalifikovaných odhadů ukazatelů
vzdělávání a vzdělávací soustavy

• Financování společného vzdělávání

§ 32 odst. 2 – Zákaz reklamy…
• Zákaz reklamy, nabízení k prodeji a prodej výrobků,
potravin
– Reklamy - rozporu s cíli a obsahem vzdělávání
– Výrobků - ohrožují zdraví, psychický nebo morální
vývoj
– Výrobků - přímo poškozující životní prostředí
– Potraviny - jsou v rozporu s výživovými požadavky
pro zdravou výživu
• MŠMT a MZdr. stanoví vyhláškou podmínky, za nichž
lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo
prodávat potraviny podle věty první, pokud se nejedná o
nabízení potravin k prodeji nebo prodej žákům do
splnění povinné školní docházky

Rejstřík škol a školských zařízení
• Doplnění údaje vedeného v rejstříku do 30. 11. 2016
– Adresa elektronické pošty zřizovatele
– Adresa elektronické pošty školy nebo školského
zařízení
– V případě identifikace zřizovatele cizince – místo
trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území
ČR místo trvalého pobytu

Ředitel školy, školského zařízení
• Nový důvod pro odvolání ředitele školy, školského
zařízení
– Pravomocné rozhodnutí soudu o neplatnosti odvolání
předchozího ředitele z funkce nebo pravomocného
rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru s
předchozím ředitelem
– Přísluší odstupné ve výši 4násobku průměrného výdělku
• Prodloužení 6letého funkčního období o dobu uvolnění
pro výkon veřejné funkce

Nový § 182a - přestupky
• Zákonný zástupce – 5 000 Kč
– Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce
– Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání
– Zanedbá péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné
předškolní vzdělávání dítěte

• Osoba, která přišla do styku s informacemi veřejně
nepřístupnými (MZ) – 500 000 Kč – ukládá MŠMT
– Porušení povinnosti mlčenlivosti o informacích veřejně
nepřístupných

• Osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k
odstranění nedostatků zjištěných ČŠI – 50 000 Kč –
ukládá ČŠI
– Ve lhůtě stanovené ČŠI nepřijme opatření nebo je nesplní

Předškolní vzdělávání

Organizace předškolního vzdělávání
• Zpravidla od 3 do 6 let (1. 9. 2016) od 2 do zpravidla 6
let (1.9.2020)
• Zápis od 2. května do 16. května (ŘŠ stanoví v dohodě
se zřizovatelem termín a místo zápisu) – 1. 1. 2017
• Povinné vzdělávání od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do
zahájení povinné školní docházky (1. 1. 2017)
• Přednostní přijetí 4letého dítěte (1. 9. 2017), 3letého
dítěte (1. 9. 2018) 2letého dítěte (1. 9. 2020) – místo
trvalého pobytu, u cizinců místo pobytu
• Obecní úřad poskytuje seznam dětí (jméno, příjmení,
datum narození, adresa místa trvalého pobytu dítěte,
místo pobytu cizince) – 1. 1. 2017

§ 34 odst. 8 – lesní mateřská škola
• Vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo
zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému
pobytu. Zázemí nesmí být stavbou.
• Novela § 144 odst. 1 – údaje v rejstříku škol a školských zařízení
– Identifikace MŠ, že se jedná o lesní MŠ
– Označení území, kde zejména probíhá pedagogický program a
kde má škola zázemí
• Novela § 147 odst. 1 a 2 – náležitosti zápisu do rejstříku škol a
školských zařízení
– Identifikace MŠ, že se jedná o lesní MŠ
– Popis zázemí
– Vlastnické nebo užívací právo k území
– Nepředkládá se stanovisko stavebního úřadu

Povinnost předškolního vzdělávání a
způsoby jejího plnění - § 34a (1. 1.
2017)
• Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů
pobytu), cizince EU (déle 90 dnů pobytu), cizinci
oprávněně pobývající na území ČR (déle 90 dnů
pobytu), účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
• Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením
• Pokud je dítě přijato do jiné než spádové MŠ –
oznamovací povinnost ŘŠ (bez zbytečného odkladu) ŘŠ
spádové MŠ

Formy povinného předškolního
vzdělávání
• Denní docházka v pracovních dnech
• Povinnost není dána v období školních prázdnin (ZŠ,
SŠ) – právo vzdělávat se i v tuto dobu
• Školní řád stanoví podmínky uvolňování a omlouvání
neúčasti (povinnost doložit důvody nejpozději do 3 dnů
ode dne výzvy)

Jiný způsob plnění povinnosti
předškolního vzdělávání
1. Individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do MŠ
2. Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální
3. Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které
MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky
• Povinnost oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ
nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kdy
začíná povinné předškolní vzdělávání
• Individuální vzdělávání v průběhu školního roku –
nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním
vzdělávání doručeno ŘŠ

Individuální vzdělávání dítěte - § 34b
• Zvolí zákonný zástupce v odůvodněných případech
• Obsah oznámení
– Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, místo pobytu u
cizince
– Období, ve kterém má být dítě individuálně
vzděláváno
– Důvody individuálního vzdělávání dítěte
• Ředitel MŠ doporučí oblasti, v nichž se má dítě
vzdělávat (vychází z RVP pro MŠ, rozsah povinného
předškolního vzdělávání bude upraven v prováděcí
vyhlášce – č. 14/2005 Sb.)

Povinnosti MŠ
• MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v
jednotlivých oblastech
• Případně doporučí další postup vzdělávání
• Způsob a termíny ověření včetně náhradních termínů
stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v
období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku
• Povinnost zákonného zástupce zajistit účast dítěte

Ukončení individuálního vzdělávání
• Rozhoduje ředitel MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu
vzdělávání
• Zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to
ani v náhradním termínu
• Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný
účinek
• Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již dítě
opětovně individuálně vzdělávat
• Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s
výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek
• Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v
případě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (1. 9.
2017)

Úplata za vzdělávání a školské
služby
• Veřejná MŠ – od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, je vzdělávání
bezúplatné (1. 9. 2017)

Základní vzdělávání

Plnění povinné školní docházky § 36
(1. 1. 2017)
• Změna termínu zápisu – 1. 4. do 30. 4.
• Pokud je dítě přijato do jiné než spádové ZŠ, oznámí to
ŘŠ do konce května
• Informační povinnost obecního úřadu – seznam dětí, pro
které je škola spádová (doplněn údaj o místo pobytu v
případě cizince)
• Žádost o odklad plnění povinné školní docházky je nutno
uplatnit již u zápisu k povinné školní docházce
• Pokud je rozhodnuté o odkladu – ŘŠ informuje ZZ o
povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných
způsobech jejího plnění

Individuální vzdělávání žáka § 40, § 41
•
•
•
•
•

Individuální vzdělávání žáka bez pravidelné účasti ve vyučování
Lze povolit i na druhém stupni ZŠ
Na prvním stupni požadavek středního vzdělání s MZ
Na druhém stupni požadavek vysokoškolského vzdělání
Termín „zruší“ povolení individuálního vzdělávání se nahrazuje
terminem „ukončí“ – žák se zařadí do příslušného ročníku ZŠ,
odvolání nemá odkladný účinek
• Po dobu individuálního vzdělávání žáka odpovídá ZZ žáka:
– Jsou dány důvody individuálního vzdělávání
– Jsou zajištěny materiální podmínky a ochrana zdraví žáka
– Vzdělávající osoba splňuje kvalifikační předpoklad
– Jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ
CELKY

Povinnosti obce a kraje
• Zajištění plnění povinné školní docházky i cizincům s
místem pobytu na jejím území (1. 1. 2017)
• Zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí
přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 (1.9.2017-4
leté, 1.9.2018-3 leté, 1.9.2020-2 leté)
• Povinnost vymezit školské obvody spádové MŠ – 1. 1.
2017 (obdoba postupu pro stanovení školských obvodů
ZŠ) – spádovou MŠ nemůže být lesní MŠ
• Kraj je povinen zajistit dopravní obslužnost do a ze
spádové MŠ, pokud vzdálenost této školy od místa
trvalého pobytu dítěte přesáhne 4 km. (1. 1. 2017)

Vymezení školského obvodu
• § 178 odst. 2 školského zákona
• Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují
školské obvody spádové školy takto:
a) je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod
území obce,
b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec
školské obvody obecně závaznou vyhláškou,
c) je-li na území svazku obcí jedna základní škola nebo více
základních škol zřízených svazkem obcí nebo dojde-li k dohodě
několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné
nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí,
stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou
příslušnou část školského obvodu.

Vymezení školského obvodu
• Školský obvod se nestanoví škole zřízené v
souladu s § 16 odst. 9 a školám zřizovaným
jinými zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí

§ 178 odst. 3
• Pokud území obce nebo jeho část nespadá pod školský
obvod ani společný školský obvod a je ohroženo plnění
povinné školní docházky dítěte uvedeného v odstavci 1,
krajský úřad opatřením obecné povahy pro toto území vytvoří
nebo na ně rozšíří školský obvod nebo společný školský
obvod základní školy zřizované touto nebo jinou obcí nebo
svazkem obcí, a to s platností nejdéle na 24 měsíců. Námitky
proti návrhu opatření obecné povahy podle věty první může
podat obec, pro jejíž území nebo jeho část je vytvořen nebo
na ně rozšířen školský obvod nebo společný školský obvod
základní školy, a dále obec, která zřizuje danou základní
školu nebo je členem svazku obcí, který zřizuje danou
základní školu. Pokud dojde některým ze způsobů podle
odstavce 2 k vymezení školského obvodu pro území obce
nebo jeho část, pozbývá opatření obecné povahy
v odpovídajícím rozsahu účinnosti.

Shrnutí
• Úkoly plynoucí ze schválené novely
– Novelizovat školní řád (práva žáků a studentů, podmínky
omlouvání nepřítomnosti dětí a jejich uvolňování ze vzdělávání v
MŠ, vymezení oblastí vzdělávání, způsob a termíny ověření,
včetně náhradních termínů )
– Doplnit údaje do rejstříku škol a školských zařízení – adresa
elektronické pošty

• Nové úkoly obcí
– Zajistit předškolní vzdělávání do roku 2020 pro dětí od 2 let věku
– Stanovit školské obvody spádové MŠ

Děkuji za pozornost

• Polakova.hana@kr-jihomoravsky.cz
• Tel: 541 653 501

