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Aktuální informace o legislativních opatřeních 
týkajících se školského zákona č. 561/2004 Sb.  

a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

 
Porada předsedů OROS, KROS a předsedů RV profesních sekcí 20. 5. 2016 
Zpracoval: Mgr. Ing. Vít Berka 
 

I.  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
1) Poslední novela – zákon č. 379/2015 Sb., účinnost 12. 1. 2016 
- změny: 
a) ve způsobech získávání odborné kvalifikace pedagogů – rozšířil se způsob získávání odborné 
kvalifikace, konkrétně u absolventů studijních oborů s umělecko-pedagogickým zaměřením 
b) v pravidlech pro uzavírání termínovaných pracovních poměrů s pedagogickými pracovníky (je to 
speciální ustanovení k obecné úpravě obsažené v § 39 ZP). Minimální trvání termínovaného 
pracovního poměru s pedagogem je 12 měsíců a maximální doba trvání 3 roky, při opakování či 
prodlužování. 

 
2) V současné době se po připomínkovém řízení zpracovává znění další novely zákona o 

pedagogických pracovnících. Posláním této novely je legislativně zapracovat kariérní systém, 
vypořádání připomínek se konalo 24. 3. 2016, pak bylo ještě jednání ČMOS PŠ a asociací na 
MŠMT. Předpokládaná účinnost: 1. července 2018 – začala by se konat první atestační řízení. 

 
Příprava této novely má další souvislosti, tam zatím legislativní úpravy v podobě změn právních 
předpisů uvedeny nejsou. 

 
O co se jedná zejména? 
a) Budou provedeny změny v systému odměňování (zřejmě se to dotkne ZP a NV č. 564/2006 Sb., 

příplatky, tarifní stupnice, OP). 
b) Změny v stávajících prováděcích předpisech k zákonu o pedagogických pracovnících 

• NV č. 75/2005 Sb., o rozsahu přímé pedagogické činnosti 

• vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
  c) Předpokládá se podle zmocnění v zákoně vydat nové právní předpisy. 
      Asi nejdůležitější 

• vyhláška o standardu učitele (zmocnění říká, že se stanoví „rozsah požadavků na profesní 
kompetence učitele v jednotlivých oblastech vymezených ve standardu učitele pro kariérní 
stupeň“); 

• vyhláška o náležitostech přihlášky k atestačnímu řízení pro 3. kariérní stupeň, organizaci a 
způsobu provádění atestačního řízení pro 3. stupeň, výši odměny členů atestační komise a 
výši a podmínky úhrady za atestační řízení; 

• vyhláška o podrobnostech hodnocení plnění osobního plánu profesního rozvoje a vazba 
výsledku tohoto hodnocení na OP pedagogického pracovníka; 

• vyhláška v rozsahu a způsobu vedení dokumentace v průběhu adaptačního období. 
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II.  Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 
1) Poslední novela provedena zákonem č. 82/2015 Sb. 

• nabytí platnosti – publikace 17. dubna 2015 
• nabytí účinnosti – dělené, po částech:    

o 1. května 2015 
o 1. září 2015 
o 1. září 2016 

Nejvýznamnější v této novele je změna vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Ty části novely, které tuto záležitost upravují, tj. § 16 a násl., nabývají 
účinnost 1. září 2016. 
 
a) K této novele zákona byla připravena a 28. ledna 2016 již publikována vyhláška č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  
Vyhláška nabývá účinnost dnem 1. září 2016 a zrušuje tímto dnem vyhlášku č. 73/2005 Sb., o 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP. 
Vyhláška má 5 příloh (celkem o 68 stranách): 

• příloha č. 1 – Přehled podpůrných opatření 
• příloha č. 2 – Individuální vzdělávací plán (vzor) 

• příloha č. 3 – Plán pedagogické podpory 
• příloha č. 4 – Zpráva školského poradenského zařízení 
• příloha č. 5 

o A) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole 
o B) Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP ve školním zařízení 

 
b) K novele školského zákona jsou připravovány další změny: 

• Do připomínkového řízení byl koncem března rozeslán „Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
zařízeních a některé další vyhlášky“. Účinnost novely 1. září 2016. Tedy jednou novelizující 
vyhláškou bude změněna vyhláška č. 72/2005 Sb. (tam je změn nejvíce) a tyto další 
vyhlášky: 

o vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, 
o vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání – upravuje se nejvyšší počet dětí 

ve třídě při zařazení dítěte s podpůrným opatřením nebo mladšího 3 let, 
o vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky – 

úprava nejvyššího počtu žáků při zařazení žáka s podpůrným opatřením, 
o vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 
o vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb – rozsáhlá úprava, 

vydávají se nové přílohy, 
o vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
o vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

školských účelových zařízeních, 
o vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, 
o vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ 

maturitní zkouškou. 
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Stav legislativních prací: je projednáno v legislativní radě vlády, v dohledné době by měly být 
novely publikovány. 
To byla informace o souboru legislativních opatření souvisejících se změnou ve vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Vedle právních úprav je tu řada dalších aktivit MŠMT 
• metodické materiály (MŠMT vydalo „Informační balíček ke společnému vzdělávání“), 
• školení, 

• semináře. 
 
2) Další novela školského zákona 

Sněmovnou a Senátem schválen v dubnu 2016 zákon, kterým se mění školský zákon a zákon o 
přestupcích. 
Obsah – změny v: 
• předškolním vzdělávání, 

• individuálním vzdělávání, 
• přijímacím řízení na SŠ, 

• obsahu maturitní zkoušky 
• a některé další změny. 
 
Účinnost novely školského zákona – opět dělena 
obecně:   
• září 2016 

• ledna 2017 
• září 2017 
• září 2018 

• září 2020 
• listopadu 2020 – to je povinná matematika v maturitní zkoušce. 

 
Přijatý zákon prezident nepodepsal a vrátil Poslanecké sněmovně. Ta o něm bude hlasovat znovu – 
čl. 50 Ústavy. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné, setrvání na vráceném zákonu musí odhlasovat 
nadpoloviční většina všech poslanců. Pak se zákon vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. 
Prezidentské veto bylo dne 24. 5. 2016 sněmovnou přehlasováno. 
 
3) Informace o přípravě třetí novely školského zákona 
Obsah novely: změny ve financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky 
obcí z prostředků státního rozpočtu. Je to již několikátý pokus o reformu financování. 
Postup prací: návrh zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením, proběhlo vypořádací 
řízení 1. 4. 2016. Současně s návrhem zákona byl zpracován i návrh tezí k prováděcím právním 
předpisům, které na školský zákon navazují. 
 
I.  Návrh nového Nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a 

konzervatoře maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu 
v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě, s přílohou 1 (nový předpis). 
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II. Příloha k nařízení vlády – Soustava oborů vzdělání v základním, středním vzdělávání  

a vzdělávání v konzervatoři s uvedením maximálního počtu hodin výuky financovaný ze 
státního rozpočtu na 1 třídu v oboru vzdělávání v závislosti na počtu žáků ve třídě. 

 
III. Návrh věcného obsahu novely vyhl. č. 14/2015 Sb., o základním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, s přílohou č. 2. 
 
IV.  Návrh věcného obsahu novely vyhl. č. 48/2015 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
V. Návrh přílohy k vyhl. č. 48/2015 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, kterou se stanoví maximální počet hodin výuky 
financovaný ze státního rozpočtu v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného 
stupně základní školy speciální. 

 
VI. Návrh věcného obsahu novely vyhl. č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, s přílohou č. 3. 
 
VII. Návrh nové vyhlášky MŠMT, kterou se stanoví rozsah, struktura, termíny a způsob 

předkládání údajů právnickými osobami vykonávajícími činnost mateřských, základních a 
středních škol a konzervatoří RgŠ ÚSC pro účely financování (nový předpis). 

 
Předpokládaná účinnost: 1. ledna 2018. 
Jednání k této novele zákona stále probíhají. 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 


