IV.
PLATNÉ ZNĚNÍ

§1
Poskytování poradenských služeb
(1) Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány
dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům, školám a školským
zařízením.
(2) Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby
v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných
zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je
předání informace podle odstavce 3 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce.
Souhlasu není třeba v případech stanovených jinými právními předpisy1). Školská poradenská
zařízení a školy poskytují bezplatně poradenskou pomoc směřující k
a) zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka,
b) doporučení vhodných podpůrných opatření a vyhodnocení poskytování podpůrných
opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,
c) doporučení zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle
§ 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu
odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka a
d) podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ve školách a školských zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho
prohlubování.
(3) Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je
předání informace podle odstavce 4 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce.
Souhlasu není třeba v případech stanovených jinými právními předpisy1).
(34) Škola nebo školské poradenské zařízení musí předem srozumitelně informovat žáka
a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o
a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze,
rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou
vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude
poskytnuta,
c) jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva
žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle
§ 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva
podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona,
a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(45) Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří
měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podmínkou poskytnutí
poradenské služby je, že žadatel poskytl součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské

služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících
situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.
(56) Výsledkem poradenských služeb školských poradenských zařízení směřujících k zjišťování
speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka jsou zpráva a doporučení,
jejichž náležitosti jsou upraveny jiným právním předpisem4).
(67) Školské poradenské zařízení poradenskou službu směřující k zjišťování speciálních
vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka neposkytne, je-li platné dříve vydané
doporučení, které bylo žadateli vydáno stejným nebo jiným školským poradenským zařízením,
s výjimkou případu uvedeného ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných6).
(78) Školské poradenské zařízení dále vydává zprávu vždy v případě, že poradenská služba
spočívá v psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostice, nebo na základě rozhodnutí
orgánu veřejné moci.
§ 1a
Zpráva a doporučení školského poradenského zařízení
(1) Výsledkem poradenských služeb školských poradenských zařízení směřujících k zjišťování
speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka jsou zejména zpráva
a doporučení, jejichž náležitosti jsou upraveny jiným právním předpisem4).
(2) Školské poradenské zařízení poradenskou službu směřující k zjišťování speciálních
vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka neposkytne, je-li platné dříve vydané
doporučení, které bylo žadateli vydáno stejným nebo jiným školským poradenským
zařízením, s výjimkou případu uvedeného ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných6).
(3) Školské poradenské zařízení dále vydává zprávu vždy v případě, že poradenská služba
spočívá v psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostice, nebo na základě
rozhodnutí orgánu veřejné moci.
(…)
§4
Další dokumentace
(1) Školské poradenské zařízení vede dokumentaci
a) o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování
poradenské služby,
b) o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a
doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně
nadaného,
c) o doporučeních k poskytování podpůrných opatření, jejich druhu, skladbě a stupních a o
případných změnách těchto doporučení,

d) o doporučeních ke vzdělávání žáků ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené
podle § 16 odst. 9 školského zákona,
e) o poskytnutí informace podle § 1 odst. 3 § 1 odst. 4,
f) o součinnosti se školami a školskými zařízeními,
g) o komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci,
h) o revizi zprávy a doporučení podle § 16b školského zákona.
(2) Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním psychologem nebo speciálním
pedagogem dokumentaci podle odstavce 1 písm. a), b) a e) až g) a o poradenských službách
poskytovaných školním metodikem prevence nebo výchovným poradcem dokumentaci podle
odstavce 1 písm. b), f) a g).
(3) Škola dále vede dokumentaci o poskytovaných podpůrných opatřeních prvního stupně.
§8
Poskytování poradenských služeb za úplatu
(1) Školská poradenská zařízení poskytují za úplatu poradenské služby uvedené v přílohách č.
1 až 3 k této vyhlášce, a to na žádost osob, které nejsou uvedeny v § 1 odst. 1.
(1) Školská poradenská zařízení a školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
poskytují bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4
k této vyhlášce na žádost osob uvedených v § 1 odst. 2. Na žádost jiných osob se poskytují
poradenské služby uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce za úplatu.
(2) Výše úplaty za poskytování poradenských služeb podle odstavce 1 věty druhé se rovná
nejvýše součtu všech nákladů prokazatelně a nezbytně vynaložených školským poradenským
zařízením na poskytnutou službu.
(…)

