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• školský zákon 
• zákon č. 82/2015 Sb., č. 178/2016 Sb.  

• vyhláška č. 14/2005 Sb. (PV) 
• vyhláška č. 197/2016 Sb., č. 280/2016 Sb. 

• vyhláška č. 48/2005 Sb. (ZV) 

• vyhláška č. 72/2005 Sb. (poradenství) 
• vyhláška č. 197/2016 Sb. 

• vyhláška č. 27/2016 Sb. (SVP) 

Přehled novelizací 
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• společné vzdělávání 

• povinný poslední ročník předškolního 
vzdělávání 

• postupné zavedení nároku na předškolní 
vzdělávání 

• lesní mateřské školy 

• organizace zápisů k PŠD 

• další témata 

Hlavní témata změn 
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• pozor na různé termíny účinnosti konkrétních 
změn 

• jak od září 2016, tak od ledna 2017, v některých 
případech i později 

Termíny účinnosti změn 
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• Vymezení školských obvodů spádových 
mateřských škol (§ 34, § 34a, § 34b a § 179 
odst. 2 až 4 ŠZ). 

• Stanovena komunikace mezi obcí a spádovou 
mateřskou školou (obecní úřad poskytuje 
řediteli spádové MŠ seznam dětí - s bydlištěm 
ve vymezeném školském obvodu – s nárokem 
na přijetí do této MŠ).  

Předškolní vzdělávání (2016/17) 
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• Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro 
všechny věkové kategorie dětí, a to v 
jednotném termínu: 2. až 15. květen.  

• platí pro zápis do školního roku 2017/2018 

• návaznost na termín zápisu do ZŠ, zejména s 
ohledem na možnost odkladů PŠD 

• konkrétní termín zápisu určí škola v dohodě se 
zřizovatelem 

Předškolní vzdělávání (2016/17) 
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• Lesní mateřské školy. 

• zařazeny do školského systému, včetně zápisu do 
rejstříku škol 

• možnost pro všechny zřizovatele 

• vzdělávání ve venkovních prostorách mimo zázemí 

• zázemí nesmí být stavbou, pouze pro příležitostný 
pobyt 

• nemůže být spádovou mateřskou školou 

Předškolní vzdělávání (2016/17) 
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• Lesní mateřské školy. 

• polodenní provoz (do 6,5 h), celodenní provoz (do 
9 h) 

• nejméně 15, nejvýše 24 dětí ve třídě   

• při 8+ dětech ve třídě 1 pedagog a zároveň 1 
nepedagogický pracovník 

• dítě v LMŠ – samostatná jednotka výkonu pro 
krajský normativ 

• novela vyhlášky č. 410/2005 Sb. (MZdr.) 

Předškolní vzdělávání (2016/17) 
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• Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 
5letých a starších dětí od září 2017 

• v posledním ročníku před zahájením PŠD 

• vztahuje se na občany ČR (+ EU), kteří pobývají na 
území ČR déle než 90 dnů, další cizince s 
oprávněným pobytem po dobu více než 90 dnů 

• ne pro děti s hlubokým mentálním postižením 

• ve spádové nebo jiné MŠ (oznámení řediteli 
spádové MŠ) 

Předškolní vzdělávání (2017/18) 
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• forma pravidelné denní docházky v pracovních 
dnech 

• 4 hodiny souvislého vzdělávání 

• organizace školního roku jako v ZŠ 

• prázdniny – právo, ne povinnost 

• omlouvání – školní řád 

• jiný způsob plnění – individuální vzdělávání, 
přípravná třída, zahraniční škola v ČR 

Předškolní vzdělávání (2017/18) 
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• Bezplatné (povinné) předškolní vzdělávání ve 
veřejných mateřských školách od 5. roku věku 
dítěte až do začátku plnění povinné školní 
docházky (§ 123 odst. 2 ŠZ).  

• Nárokové přijetí 4letých dětí do spádové MŠ (§ 
34 odst. 3 ŠZ). 

Předškolní vzdělávání (2017/18) 
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• Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným 
podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého 
stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 
děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným 
podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu 
mentálního postižení.  

• Nejvyšší počet dětí ve třídě se dále snižuje o 1 za 
každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 
třetího stupně, které není uvedeno v předchozí 
větě. Nejvyšší počet dětí ve třídě lze takto snížit 
nejvýše o 6. 

Předškolní vzdělávání (2017/18) 
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• 2018/2019 nárokové přijetí 3letých dětí do 
spádové MŠ 

• 2020/2021 nárokové přijetí 2letých dětí do 
spádové MŠ 

• Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do 
doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí 
ve třídě snižuje o 2 děti.  

• Snížení pro děti s přiznaným podpůrný opatřením a 
pro děti mladší tří let nelze na 1 dítě uplatnit 
souběžně. Snížení se také neuplatní v případě, 
dojde-li ke změně v průběhu školního roku. 

Předškolní vzdělávání (2018+) 
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• Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se 
vzdělávají na základě poskytování podpůrných 
opatření (§ 16 a násl. ŠZ)  

• Podpůrná opatření prvního až pátého stupně. 

• metody a formy výuky, organizace výuky 

• personální podpora 

• tlumočník znakového jazyka 

• speciální učebnice, kompenzační pomůcky 

Základní vzdělávání (2016/17) 
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• Systém poradenské činnosti PPP a SPC, včetně 
zpracování doporučení školského 
poradenského zařízení k přiznání podpůrných 
opatření pro školy a školská zařízení.  

• Normovaná finanční náročnost PO (vyhláška č. 
27/2016 Sb.) – záruka financování pro školu 

• Zahájení činnosti revizního pracoviště (NÚV). 

 

Základní vzdělávání (2016/17) 
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• Možnost snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě o 2 
za každého žáka s přiznaným podpůrným 
opatřením čtvrtého až pátého stupně 
vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s 
přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z 
důvodu mentálního postižení.  

• Nejvyšší počet podle žáků ve třídě se dále snižuje o 
1 za každého žáka s přiznaným podpůrným 
opatřením třetího stupně, který není uvedený v 
předchozí větě. Nejvyšší počet žáků ve třídě lze 
takto snížit nejvýše o 5 žáků.  
 
 

Základní vzdělávání (2016/17) 
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• Zápis k plnění povinné školní docházky posunut 
ze zimního období na termín 1. až 30. duben (§ 
36 odst. 4 ŠZ).  

• platí pro zápisy do školního roku 2017/18 

• nová úprava organizace zápisů k PŠD na základě 
nového zmocnění ve ŠZ 

 

Základní vzdělávání (2016/17) 
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• zápis obsahuje vždy formální část – správní 
řízení 

• motivační část – pokud je přítomno i dítě a 
rodič souhlasí 

• orientační posouzení školní připravenosti (ne 
diagnostika – pouze v ŠPZ) 

• doporučení školy k rozvoji  dítěte 

• nejde o žádné přijímací řízení, PŠD je povinná 

Základní vzdělávání (2016/17) 
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• rozšířena možnost individuálního vzdělávání 
žáka na 2. stupni ZŠ, vše upravuje pouze § 41 ŠZ 

• vzdělavatel takového žáka musí mít ukončené 
VŠ vzdělání 

• v říjnu 2016 bude vydáno podrobné metodické 
doporučení 

• ukončeno pokusné ověřování 

• normativ ve výši 1/4 

 

Základní vzdělávání (2016/17) 
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• Do přípravné třídy základní školy lze zařadit 
pouze děti, kterým byl povolen odklad povinné 
školní docházky (tj. děti 6leté a starší). 

• souvislost s povinným vzděláváním v posledním 
ročníku mateřské školy 

 

Základní vzdělávání (2017/18) 
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Děkuji za pozornost. 
 
Mgr. Svatopluk Pohořelý 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111 

msmt@msmt.cz • www.msmt.cz 


