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1. Legislativa

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon)

Prováděcí předpisy:

• vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

• vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních



2. Nový systém poradenské činnosti 

Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných:

• Příloha – podpůrná opatření 1. – 5. stupně

• Plán pedagogické podpory žáka

• Kontaktní osoba za školu



• míru podpory stanoví na základě vyšetření žáka školské 

poradenské zařízení, tj. pedagogicko psychologická poradna

(PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC)

• právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a 

školským zařízením

• vymezení podpůrných opatření - § 16 odst. 2 školského zákona



3. Výkaznictví - financování

Výkaznictví – sběr dat pomocí matriky nebo (MŠ, ZUŠ) elektronickým 

výkazem na UIV

• Výkaz R 44 – 99 – o změnách v poskytovaných podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti – průběžné vykazování 

za měsíc, ve kterém se začne podpůrné opatření poskytovat



Jiný způsob financování – souběh financování, zároveň oba dva 

způsoby – po dobu až dvou let

• Postaru – děti a žáci vyšetření do 31. 8.2016 – normativ

• Nově – dle podpůrných opatření – ŠPZ stanoví normované 

kódy finanční náročnosti (NFN) podpůrných opatření, které 

škola uvede ve výkaze R44-99



4. Asistenti pedagoga

Souhlas krajského úřadu ke zřízení asistentů pedagoga – nezbytná 

podmínka jeho vykazování, souhlas se zřízením funkce asistenta 

pedagoga se vztahuje ke konkrétnímu doporučení ŠPZ.

Žádost o souhlas se zřízením funkce AP musí obsahovat:

• Název školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

• Číslo jednací Doporučení ke vzdělávání

• Datum, kdy bylo doporučení vydáno

• Podpis ředitele školy



• asistent pedagoga - jedno z podpůrných opatření

• poskytuje podporu nejen ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ) ale také 

ve školských zařízeních (např. školní družina, školní klub, domov 

mládeže, středisko volného času)

• pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, 

oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného 

pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním



Počet asistentů pedagoga v běžných školách ve Zlínském kraji:
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5. Speciální třídy

• zařazení žáka do speciální třídy – školské poradenské zařízení

• skupinová integrace – zřizovány v MŠ, ZŠ a SŠ, souhlas KÚ je 

nezbytný – nová tabulka na Zkole

• termín – do 25. srpna 2017 zaslat na KÚ

• školy, třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu 

znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 zákona



Název školy: 

……………………………………………………………………………………………

Typ zdravotního znevýhodnění (dle § 16/9 školského zákona), pro který je třída zřízena:

………………………………………………………………………………………
Pořadové číslo 

dítěte/žáka

Identifikátor znevýhodnění Školské poradenské zařízení, které vydalo doporučení 

k zařazení do třídy dle § 16/9  ŠZ

Číslo jednací tohoto doporučení



Děkuji za pozornost.

Mgr. Jana Kapalková

metodik pro speciální školství a poradenství

telefon: 577 043 709

e-mail: jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz


