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Na	  úvod	  -‐	  časové	  souvislosG	  
Doporučení	  Výboru	  pro	  práva	  dítěte	  -‐	  stav	  roku	  2011	  
Po	  roce	  2011	  -‐	  významné	  legislaVvní	  změny	  (inkluze):	  	  
•  Školský	  zákon	  ve	  znění	  zákona	  č.	  82/2015,	  	  

	  účinnost	  od	  1.	  září	  2016	  
•  Vyhláška	  č.	  27/2016	  Sb.,	  o	  vzdělávání	  žáků	  se	  SVP	  a	  

žáků	  nadaných	  
•  Dokončuje	  se:	  

–  	  novela	  vyhlášky	  č.	  72/2005	  Sb.	  (poradenské	  služby),	  	  
–  vyhlášky	  č.	  14/2005	  Sb.(předškolní	  vzdělávání),	  	  
–  č.	  48/2005	  Sb.	  (základní	  vzdělávání),	  	  
–  č.	  13/2005	  Sb.	  (střední	  vzdělávání)	  a	  další	  
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Klíčové	  principy	  úprav	  školského	  zákona	  	  
•  Vytváření	  rovných	  práv,	  podmínek	  a	  příležitosT	  
ve	  vzdělávání	  pro	  všechny	  děV,	  žáky	  

•  Rovnocenná	  a	  partnerská	  spolupráce	  školy	  –	  
školského	  poradenského	  zařízení	  –	  dítěte	  (a	  
jeho	  rodičů)	  

•  Důraz	  na	  nejlepší	  zájem	  dítěte	  a	  jeho	  parVcipaci	  
v	  rozhodovacích	  procesech	  

•  Uřednostnění	  individuální	  inkluze	  
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K	  jednotlivým	  doporučením:	  Shromažďování	  dat	  (d.	  21)	  	  
•  Centralizovaný	  sběr	  dat	  ze	  školních	  matrik	  –	  
zajišťuje	  MŠMT	  

•  Zveřejňování	  agregovaných	  dat	  –	  web	  MŠMT	  
•  Připravena	  novela	  vyhlášky	  č.	  364/2005	  Sb.	  o	  
dokumentaci	  škol,	  v	  souvislosV	  se	  společným	  
vzděláváním	  (nároková	  podpůrná	  opatření	  –	  
zápis	  do	  školní	  matriky,	  KÚ	  průběžně	  upravuje	  
rozpočet)	  

•  Zjišťování	  počtu	  romských	  žáků	  (podle	  
vzdělávacích	  programů)	  -‐	  dosud	  prováděla	  ČŠI,	  
záměr	  zařadit	  do	  standardního	  zjišťování	  MŠMT	  
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Šíření	  informací	  a	  zvyšování	  informovanosG	  o	  lidských	  
právech	  a	  právech	  dítěte(d.	  23)	  	  
•  RVP	  ZV	  obsahuje	  uvedené	  téma	  v	  závazných	  
očekávaných	  výstupech	  na	  prvním	  i	  druhém	  
stupni	  ZŠ	  

•  Téma	  zahrnuto	  ve	  vzdělávacích	  oborech,	  
průřezových	  tématech,	  doplňujících	  
vzdělávacích	  oborech	  (EVcká	  výchova)	  

•  Metodická	  podpora	  učitelům	  je	  dostupná	  na	  
portále	  www.rvp.cz	  
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Zákaz	  diskriminace	  a	  segregace	  děT	  romského	  
původu(d.	  31)	  	  
Novela	  školského	  zákona:	  
•  Posiluje	  prvky	  inkluzivního	  vzdělávání	  	  
•  Upoušm	  od	  kategorizace	  žáků	  podle	  posVžení	  
•  Nově	  vymezuje	  pojem	  „žák	  se	  speciálními	  

vzdělávacími	  potřebami“	  
•  Pravidlo	  přednostního	  vzdělávání	  žáka	  se	  SVP	  

potřebami	  formou	  integrace	  
•  Zavádí	  nároková,	  bezplatná	  podpůrná	  opatření	  

nezbytná	  pro	  zajištění	  maximálně	  dosažitelného	  
plnohodnotného	  vzdělávání	  v	  hlavním	  vzdělávacím	  
proudu	  pro	  všechny	  žáky	  
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Zákaz	  diskriminace	  a	  segregace	  děT	  romského	  původu	  
(d.	  31)	  	  
Novela	  školského	  zákona:	  
•  Podpůrná	  opatření	  volena	  odpovídají	  žákovu	  

zdravotnímu	  stavu,	  kulturnímu	  prostředí	  nebo	  jiným	  
životním	  podmínkám	  

•  Možnost	  vzdělávání	  v	  přípravných	  třídách	  pro	  
všechny	  žáky	  (vyloučení	  rizika	  segregace	  romských	  
žáků	  v	  rámci	  předškolního	  vzdělávání)	  

•  InsVtut	  revizního	  pracoviště	  
•  Poradenského	  zařízení	  navrhuje	  i	  konkrétní	  úpravy	  

ve	  vzdělávání	  žáka	  se	  SVP	  (obdrží	  žák	  i	  škola)	  	  
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Nejlepší	  zájem	  dítěte	  integrovat	  do	  legislaGvy	  a	  
řízení(d.	  33)	  
•  Základní	  princip	  pro	  volbu	  podpůrných	  opatření	  
•  Při	  zařazování	  žáků	  do	  „speciálních“	  tříd	  je	  
hledisko	  nejlepšího	  zájmu	  žáka	  rozhodující	  
(vedle	  upřednostnění	  individuální	  integrace,	  
doporučení	  ŠPZ,	  vzdělávání	  v	  běžných	  třídách	  
nepostačuje,	  písemná	  žádost	  rodičů)	  
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DěG	  zbavené	  rodinného	  prostředí	  (d.	  46)	  
•  Změna	  v	  primární	  akceptaci	  nařizování	  ústavní	  výchovy	  -‐	  

proběhlo	  změnou	  zákonů:	  zákon	  č.	  89/2012	  Sb.	  občanský	  
zákoník	  (účinnost	  od	  1.	  1.	  2014)	  a	  zákon	  č.	  359/1999	  Sb.	  o	  
sociálně-‐právní	  ochraně	  děm	  
–  ústavní	  výchovu	  nařizuje	  soud	  jako	  mezní	  řešení,	  vždy	  zvažuje,	  zda	  není	  

na	  místě	  dát	  přednost	  svěření	  dítěte	  do	  péče	  fyzické	  osoby	  	  
–  ústavní	  výchovu	  lze	  nařídit	  nejdéle	  na	  dobu	  tří	  let	  	  
–  nařízení	  ústavní	  výchovy	  předchází	  poměrně	  rozsáhlá	  práce	  pracovníka	  

OSPOD	  

•  LegislaVvní	  odstranění	  důvodu	  materiálního	  či	  finančního	  
zabezpečení	  rodiny	  pro	  umisťování	  dítěte	  do	  ÚV	  
–  změna	  nastala	  změnou	  občanského	  zákoníku	  s	  účinnosm	  od	  1.	  1.	  2014,	  

kdy	  nedostatečné	  bytové	  poměry	  nebo	  majetkové	  poměry	  rodičů	  
dítěte	  nebo	  osob,	  kterým	  bylo	  dítě	  svěřeno	  do	  péče,	  nemohou	  být	  
samy	  o	  sobě	  důvodem	  pro	  rozhodnum	  soudu	  o	  ústavní	  výchově	  
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DěG	  zbavené	  rodinného	  prostředí	  (d.	  46)	  
•  Transformace	  péče	  o	  ohrožené	  děV	  MŠMT	  

–  vytvoření	  moderního,	  efekVvního	  a	  dostupného	  systému	  s	  důrazem	  na	  
kvalitu	  a	  profesionalitu	  

–  odklon	  od	  velkokapacitních	  zařízení	  k	  malokapacitních	  zařízením	  	  
–  zavedení	  Standardů	  kvality	  péče	  (leden	  2016)	  

•  LegislaVvně	  ošetřená	  povinnost	  odpovídajícího	  vzdělávání	  pro	  
pedagogické	  pracovníky	  v	  zařízeních	  
–  zajištění	  povinnosV	  kvalifikace	  proběhla	  prostřednictvím	  novely	  zákona	  o	  

pedagogických	  pracovnících,	  kdy	  povinnost	  splnění	  kvalifikačních	  podmínek	  
pro	  tyto	  pracovníky	  plam	  od	  1.	  ledna	  2015	  

•  Prevence	  umisťování	  děm	  do	  ústavní	  výchovy	  
–  MŠMT	  v	  této	  oblasV	  posiluje	  zejména	  speciálně	  pedagogické	  a	  

psychologické	  služby	  formou	  ambulantní	  za	  účelem	  vyšší	  míry	  prevence	  
rizikového	  chování,	  rozšiřování	  počtu	  středisek	  výchovné	  péče	  

•  Kontrola	  
–  je	  prováděna	  prostřednictvím	  ČŠI,	  dále	  probíhají	  veřejnosprávní	  kontroly,	  

metodické	  návštěvy	  zřizovatele,	  kontrola	  Standardů	  kvality	  péče	  o	  děV	  
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DěG	  se	  zdravotním	  posGžením	  (d.	  52)	  
•  Zajištění	  vzdělávání	  zdravotně	  posVžených	  děm	  a	  

žáků	  v	  hlavním	  vzdělávacím	  proudu	  je	  obsahem	  
poslední	  novely	  školského	  zákona	  

•  Nároková	  podpůrná	  opatření	  ve	  škole	  bez	  ohledu	  
na	  spádovost	  

•  Stanovení	  normované	  finanční	  náročnosV	  PO	  se	  
zárukou	  finančního	  krym	  ze	  státního	  rozpočtu	  

•  Podpůrná	  opatření	  (v	  pěV	  stupních,	  možnost	  
kombinací):	  

•  Organizace	  výuky	  
•  Metody	  výuky	  
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DěG	  se	  zdravotním	  posGžením	  (d.	  52)	  
Novela	  ŠZ	  a	  vyhláška	  72/2016	  	  
•  Odborné	  intervence	  (druhý	  pedagog,	  asistent,	  
tlumočník,	  přepisovatel)	  

•  Kompenzační	  pomůcky	  
•  Individuální	  vzdělávací	  plán	  
•  Úprava	  hodnocení	  výsledků	  vzdělávání	  
•  Intervence	  –	  předměty	  spec.	  ped.	  péče	  
•  Metodická	  podpora	  pedagoga	  ze	  strany	  ŠPZ	  
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Vzdělávání,	  včetně	  odborné	  přípravy	  a	  poradenství	  (d.	  62)	  
Upravený	  RVP	  ZV	  –	  sjednocující,	  společné	  (nikoliv	  jednotné)	  
kurikulum	  pro	  všechny	  žáky	  
•  Platnost	  od	  1.	  září	  2016	  
•  Odstraněna	  Přílohy	  2	  RVP	  ZV	  upravující	  vzdělávání	  žáků	  s	  

lehkým	  mentálním	  posVžením	  (RVP	  ZV-‐LMP)	  
•  Vzdělávací	  obsah	  (očekávané	  výstupy)	  byly	  doplněny	  

doporučenou	  minimální	  úrovní	  pro	  vzdělávání	  žáků	  s	  LMP	  
•  Úprava	  učebního	  plánu	  (dotace	  pro	  Český	  jazyk)	  
•  Přepracování	  kapitol	  pro	  vzdělávání	  žáků	  se	  SVP	  a	  žáků	  

nadaných	  
•  V	  rámci	  podpůrných	  opatření	  umožněna	  úprava	  

vzdělávacích	  obsahů	  
•  InterakVvní	  metodický	  průvodce	  na	  www.rvp.cz	  	  
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Vzdělávání,	  včetně	  odborné	  přípravy	  a	  poradenství	  (d.	  62)	  
Informovaný	  souhlas	  zákonného	  zástupce	  -‐	  podmínka	  pro	  
poskytování	  PO	  (2.	  až	  5.stupně):	  	  	  
•  Výslovné	  vyjádření	  souhlasu	  s	  poskytováním	  

podpůrných	  opatření,	  
•  Informace	  o	  důsledcích,	  které	  vyplývají	  z	  poskytování	  

podpůrného	  opatření,	  zejména	  o	  změnách	  ve	  vzdělávání	  
v	  souvislosV	  s	  poskytováním	  podpůrného	  opatření,	  

•  Informace	  o	  organizačních	  změnách,	  které	  v	  souvislosV	  
s	  poskytováním	  podpůrných	  opatření	  mohou	  nastat,	  a	  

•  Podpis	  zleVlého	  žáka	  nebo	  zákonného	  zástupce	  žáka	  
stvrzující,	  že	  informacím	  uvedeným	  v	  písmenech	  b)	  a	  c)	  
porozuměl.	  
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Vzdělávání,	  včetně	  odborné	  přípravy	  a	  poradenství	  (d.	  62)	  

Revizní	  pracoviště	  při	  NÚV:	  
•  O	  revizi	  zprávy	  nebo	  doporučení	  může	  požádat	  
zákonný	  zástupce,	  škola,	  školské	  zařízení	  nebo	  
orgán	  veřejné	  moci,	  ČŠI	  -‐	  do	  30	  dnů	  od	  obdržení	  
doporučení	  

•  Revize	  zajišťuje	  všem	  stranám	  uplatnit	  možnost	  
odvolání	  

•  Zajišťuje	  uplatnění	  principu	  nejlepšího	  zájmu	  
dítěte	  
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Vzdělávání,	  včetně	  odborné	  přípravy	  a	  poradenství	  (d.	  62)	  
Akční	  plán	  inkluzivního	  vzdělávání	  na	  období	  2016	  –	  
2018:	  
•  Schválen	  v	  roce	  2015,	  předložen	  vládě,	  zveřejněn	  a	  

zaslán	  Evropské	  komisi	  
•  Při	  zpracování	  vycházel	  z	  priorit	  stanovených	  ve	  

Strategii	  vzdělávací	  poliVky	  do	  roku	  2020	  a	  
podrobněji	  definovaných	  v	  Dlouhodobém	  záměru	  
vzdělávání	  a	  rozvoje	  vzdělávací	  soustavy	  	  ČR	  na	  
období	  2015-‐2020	  

•  Podkladem	  pro	  zacílení	  výzev	  Operačního	  
programu	  výzkum,	  vývoj	  a	  vzdělávání	  
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Vzdělávání,	  včetně	  odborné	  přípravy	  a	  poradenství	  (d.	  62)	  
Prioritní	  témata	  APIV:	  
•  Nastavení	  podmínek	  rovných	  příležitosT	  ve	  

vzdělávání	  pro	  všechny	  
•  DiagnosVcké	  nástroje	  –	  činnost	  a	  role	  školských	  

poradenských	  zařízení	  
•  Supervizní	  mechanismy	  v	  oblasV	  inkluzívního	  

vzdělávání	  
•  Evidence	  a	  staVsVky	  žáků	  vzdělávaných	  v	  

inkluzívním	  prostředí	  
•  Inkluze	  v	  předškolním	  vzdělávání	  
•  Snižování	  předčasných	  odchodů	  ze	  vzdělávání	  
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Žádost	  o	  azyl	  a	  děG	  uprchlíků	  (d.	  64,	  66)	  
•  Hlavní	  cíl:	  přispět	  k	  integraci	  cizinců	  
zabezpečením	  výuky	  českého	  jazyka	  a	  přípravy	  
k	  osvojení	  sociokulturních	  návyků	  do	  takové	  
míry,	  aby	  cizinci	  získali	  sociokulturní	  orientaci	  ve	  
společnosV	  a	  v	  konečném	  důsledku	  sociální	  (a	  
také	  ekonomickou)	  soběstačnost	  

•  Úkoly	  MŠMT	  vyplývají	  z	  usnesení	  vlády	  č.	  26	  ze	  
dne	  18.	  1.	  2016	  o	  „Aktualizované	  Koncepci	  
integrace	  cizinců	  -‐	  Ve	  vzájemném	  respektu	  a	  
postupu	  při	  realizaci	  aktualizované	  Koncepce	  
integrace	  cizinců	  v	  roce	  2016“	  
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Žádost	  o	  azyl	  a	  děG	  uprchlíků	  (d.	  64,	  66)	  
Úkoly	  „Aktualizované	  koncepce	  integrace	  cizinců“:	  
•  Zavést	  do	  škol	  diagnosGku	  znalosG	  českého	  jazyka	  	  -‐	  připraveno	  
•  Poskytovat	  ve	  školách	  kurzy	  českého	  jazyka	  v	  rozsahu	  podle	  

diagnosVkované	  úrovně	  -‐	  připraveno	  
•  ZajisVt	  podporu	  výuky	  českého	  jazyka	  nad	  rámec	  běžné	  výuky	  pro	  žáky-‐

cizince	  –	  realizováno	  formou	  dotačních	  programů	  
•  Poskytovat	  školící	  a	  metodickou	  pomoc	  pedagogickým	  pracovníkům	  

pracujícími	  s	  dětmi,	  žáky-‐cizinci	  na	  MŠ,	  ZŠ,	  SŠ	  (naplňovat	  webový	  portál	  
www.cizinci.nidv.cz)	  -‐	  NIDV	  

•  ZajisGt	  podporu	  činnosV	  krajských	  kontaktních	  center,	  zajišťujících	  
komplexní	  informační,	  metodickou	  a	  vzdělávací	  pomoc	  učitelům	  a	  školám	  

•  Prostřednictvím	  dotací	  ze	  státního	  rozpočtu/finančních	  zdrojů	  EU	  zajisVt	  
vytvoření	  e-‐learningového	  prostředí	  pro	  výuku	  češVny	  jako	  druhého	  jazyka	  
pro	  žáky	  cizince	  v	  MŠ,	  ZŠ	  a	  SŠ,	  případně	  i	  pro	  pedagogy	  –	  dotační	  program	  

•  Podpora	  účasG	  žáků-‐cizinců	  na	  integračních	  mimoškolních	  vzdělávacích	  a	  
kulturně-‐poznávacích	  akcí	  –	  dotační	  program	  

•  Zpracovat	  koncepci	  systémové	  a	  komplexní	  podpory	  vzdělávání	  žáků-‐
cizinců	  s	  odlišným	  mateřským	  jazykem	  -‐	  připraveno	  
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Aktuální	  opatření	  související	  s	  problemaGkou	  šikany	  
•  MŠMT	  již	  v	  roce	  2013	  vydalo	  pro	  případy	  šikany	  ve	  

školách	  Metodický	  pokyn	  k	  řešení	  šikanování	  včetně	  
postupu	  při	  řešení	  šikany	  a	  nastavení	  klimatu	  ve	  škole	  

•  MŠMT	  dále	  nabízí	  školám	  nástroj,	  který	  napomáhá	  při	  
řešení	  rizikového	  chování	  žáků	  –	  Individuální	  výchovný	  
plán	  (známý	  pod	  názvem	  Smlouvy	  s	  rodiči)	  

•  NIDV	  nabízí	  školám	  různé	  programy	  a	  semináře	  pro	  
učitele,	  které	  řeší	  téma	  šikany	  

•  MŠMT	  také	  cerVfikuje	  programy	  primární	  prevence	  
rizikového	  chování,	  které	  nabízí	  nejrůznější	  organizace	  

•  MŠMT	  zveřejnilo	  metodický	  materiál	  „VyužiT	  právních	  
opatření	  při	  řešení	  problémového	  chování	  žáků	  na	  
školách“	  
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Aktuální	  opatření	  související	  s	  problemaGkou	  šikany	  
Okamžitá	  řešení:	  termín	  03/2016	  
•  Metodická	  podpora	  existující	  struktury	  regionálních	  

podpůrných	  zařízení	  -‐	  Střediska	  výchovné	  péče	  (SVP)	  
a	  Pedagogicko-‐psychologických	  poraden	  (PPP)	  
–  vytvoření	  a	  zveřejnění	  adresáře	  na	  organizace	  podle	  krajů	  
–  uvedení	  i	  odborných	  organizací	  a	  společnosm,	  které	  se	  

problemaVce	  šikany	  věnují	  
•  Intervenční	  místa	  pro	  okamžitou	  pomoc	  při	  výskytu	  

šikany	  
–  celostátní	  okamžité	  poradenství	  “co	  dělat”	  -‐	  pro	  školy	  (učitel,	  

ředitel)	  i	  veřejnost	  (děV,	  rodiče)	  –	  zřízený	  mail	  
prevence@msmt.cz	  
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Aktuální	  opatření	  související	  s	  problemaGkou	  šikany	  
Střednědobá	  řešení:	  do	  konce	  2016	  
•  Realizace	  celoplošného	  temaVckého	  šetření	  ČŠI	  k	  

tématu	  
•  Na	  základě	  výsledků	  šetření	  přijem	  účinných	  nápravných	  

opatření	  (střednědobého	  i	  dlouhodobého	  charakteru)	  
•  Aktualizace	  MP	  a	  MD	  k	  šikanování	  –	  rozšíření	  o	  oblast	  

násilí	  páchané	  žáky	  na	  pedagozích	  a	  mezi	  pedagogy	  
navzájem,	  včetně	  právních	  kroků	  k	  nápravě	  

•  Změnit	  postavení	  a	  úkoly	  školského	  ombudsmana	  
•  Systémově	  změnit	  a	  podpořit	  kvalitu	  a	  aplikaci	  

třídnických	  hodin	  ve	  školách	  
•  VyhodnoVt	  a	  zlepšit	  meziresortní	  spolupráci,	  konkrétně	  

s	  MPSV	  -‐	  zejména	  prostřednictvím	  orgánu	  sociálně	  
právní	  ochrany	  děm	  (OSPOD)	  
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Aktuální	  opatření	  související	  s	  problemaGkou	  šikany	  
Dlouhodobá	  řešení:	  do	  konce	  2016	  
•  Zkvalitnění	  podmínek	  pro	  práci	  a	  výkon	  funkce	  školního	  

metodika	  prevence	  
–  snížení	  míry	  přímé	  vyučovací	  povinnosV	  školních	  metodiků	  prevence	  (ŠMP)	  

které	  umožní	  větší	  rozsah	  prevenVvní	  práce	  se	  žáky	  ve	  školách	  -‐	  v	  současné	  
době	  je	  součásm	  návrhu	  novelizace	  zákona	  o	  pedagogických	  pracovnících	  ve	  
vnějším	  připomínkovém	  řízení,	  

–  zakotvení	  podmínky	  minimálně	  dvouleté	  praxe	  pro	  výkon	  funkce	  školního	  
metodika	  prevence	  

•  Prosadit	  odpovědnost	  pedagogických	  fakult	  za	  přípravu	  
studentů	  v	  pregraduálním	  studiu	  na	  cílené	  budování	  sociálně	  
zdravých	  vztahů	  
–  jako	  součást	  skupinové	  dynamiky,	  která	  se	  na	  pedagogických	  fakultách	  

systémově	  nevyučuje	  je	  potřeba	  zavést	  jako	  trénink,	  výcvik,	  prakVcká	  
cvičení	  

•  Posílení	  statusu	  učitele	  jako	  „chráněné	  osoby“	  
–  vyžádá	  si	  legislaVvní	  změnu,	  o	  obsahu	  bude	  MŠMT	  jednat	  s	  odbornými	  

asociacemi,	  školskými	  odbory	  a	  dotčenými	  ministerstvy	  
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Děkuji	  za	  pozornost.	  

Ministerstvo	  školství,	  mládeže	  a	  tělovýchovy	  
Karmelitská	  529/5,	  Malá	  Strana,	  118	  12	  Praha	  1	  •	  tel.:	  +420	  234	  811	  111	  
msmt@msmt.cz	  •	  www.msmt.cz	  


