
Novela školského zákona stručně   

A) Inkluzivní vzdělávání - jaké změny přinese do 

škol? 

 
1) 5 stupňů podpůrných opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Je-li ve třídě zachycen žák, který neprospívá, třídní učitel zahájí  1.stupeň podpůrných opatření. 

Ten spočívá ve změně učebních metod a forem vyučování tak, aby žákovi umožnil nejvhodnější 

podmínky pro úspěšné zvládání učebního procesu. V sepsané podobě se tato opatření nazývají 

Plán pedagogické podpory. Jeho aplikace a ověřování jeho úspěšnosti trvá 3 měsíce. V případě, 

že učitel (učitelé) vyčerpali všechny možnosti pomoci žákovi a žák se přesto nezlepšuje, škola 

doporučí rodiči vyšetření v ŠPZ (viz níže) 

2) změnu v systému v poradenských službách ve školských poradenských zařízeních (ŠPZ), tj. 

pedagogicko-psychologických poradnách (PPP) a speciálně pedagogických centrech (SPC) 

ŠPZ posoudí Plán pedagogické podpory, který měl žák ve škole, a vyšetří žáka na základě žádosti 

jeho rodičů (zákonných zástupců). Podle výsledků vyšetření pak zváží možnosti druhého stupně 

podpůrných opatření. Jedním z nich bude např. Individuální vzdělávací plán. To předpokládá 

nutnost větší komunikace ŠPZ se školami ve smyslu konzultací možností škol v provádění 

podpůrných opatření dalšího (dalších) stupně. Zprávu z vyšetření zašle rodiči (či jinému žadateli 

o vyšetření*). Škole zašle závazná doporučení dalšího stupně podpůrných opatření, které musí 

škola začít bezodkladně vykonávat. Zprávu z vyšetření škola k dispozici mít nebude. Pokud škola 

naplní další stupeň opatření a dítě bude dále selhávat, žádá obdobným způsobem o další 

podpůrné stupně.  V případě nesplnitelných opatření může škola požádat o revizi vyšetření a 

doporučení. 

3) povinnost hlásit odmítání spolupráce zákonných zástupců se školou OSPOD (sociálně-právní 

ochrana dětí), který pak může jednat ve smyslu potřeb dítěte a žádat vyšetření v ŠPZ místo 

rodiče (*). 

 

B) Předškoláci 
Pro předškolní děti bude od 1.9. 2017 povinný poslední rok mateřské školy. Smí být za určitých 

podmínek realizován i formou domácí školy. 

C) Střední školy 
V roce 2016/17 se mají sjednotit přijímací zkoušky na střední školy. V návaznosti na to pak o čtyři 

roky později budou muset první středoškoláci povinně maturovat z matematiky. Výjimku budou 

mít střední školy s talentovou zkouškou, tedy konzervatoře, umělecké školy a sportovní 

gymnázia. Obory, pro které bude maturita z matematiky povinná, má stanovit vláda nařízením. 

Poslanecké návrhy, aby to bylo stanoveno zákonem, schváleny nebyly. Maturanti tak budou mít 

do budoucna tři povinné předměty, vedle matematiky ještě češtinu a cizí jazyk. 

Novela rovněž od příštího roku obnovuje hodnocení písemných prací z českého jazyka a 

literatury Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které také vytvoří a dodá 

jednotné přijímací testy.  


