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Zápis ze setkání zástupců SPC pro mentálně postižené a VV APSPC 

s ministryní školství 
 

Termín:  21.1 2016 

 

Místo: MŠMT Karmelitská ul. 7, 118 12 Praha 

  

Přítomni:  

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství 

Mgr. J. Přibylová, vedoucí odboru legislativy MŠMT 

PhDr., J. Zapletalová, náměstkyně ředitele NUV 

VV APSPC (PaedDr. P. Petráš – předseda, Mgr. Z. Žampachová – místopředsedkyně, Mgr. E. 

Čadová – jednatelka, Mgr. A. Tichá – člen VV, Mgr. M. Majer – člen VV, Mgr. P. Holá - 

člen VV) 

členové AP SPC pro MP Čechy a Morava,  

zástupci ASPCR 

pracovníci KÚ (Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj) 

 

Průběh setkání: 

Přítomné účastníky přivítal a pracovní jednání řídil předseda APSPC PaedDr. Petr Petráš 

 

Úvodní referáty: 

1. Úvod do tématu Společného vzdělávání přednesla Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. 

2. PhDr. J. Zapletalová shrnula tyto tematické okruhy: novela vyhlášky, pravidla pro 

používání podpůrných opatření RVP ZV, možnost zavádění do škol pozic speciálních 

pedagogů i asistentů pedagoga, ŠPZ – budoucnost v oddělení od škol, analýza 

pracovníků SPC a dofinancování na základě zohlednění výkonů pracovníků SPC 

 Aktuální varianty navýšení pracovníků SPC: 

a) varianta plošného navýšení o 10% 

b) Varianta zohlednění dle výkonu u některých SPC o více než 10% u jiných 

s optimálním stavem méně než 10% 

 

Diskuse: 

 Reference ministryně Valachová –  

a) Roční rediagnostika prodloužena na 2 roky 

b) Úplná účinnost vyhlášky odložena o dva roky – podpůrná opatření zaváděna 

postupně 

c) Změny ŠVP od 1. 9. 2016 – do dvou let s novelou RVP ZV (I. stupeň) 

1. 9. 2018 – konec využití přílohy pro LMP 

d) II. st. ZŠ praktických – 4 roky uplatnitelná příloha pro LMP (do 2020), 2 roky 

na paralelní fungování nové vyhlášky  

 



ASOCIACE  PRACOVNÍKŮ  SPECIÁLNÍCH  PEDAGOGICKÝCH  CENTER 
Brno, Pod Horkou 463/16, PSČ 635 00 

     

 

Dotaz: Mgr. E. Čadová – mezi pracovníky ŠPZ je nedostatek validních informací k výkladu 

vyhlášky  

Odpověď:  

 Na stránkách MŠMT vyjde Průvodce pro ředitele ZŠ – mailem bude rozesíláno 23. 1. 

2016 – dle ministryně Valachové i na SPC 

 Připravuje se také rukověť pro ředitele ZŠ praktických i pro ŠPZ 

 Je připraven časový harmonogram k seminářům k vyhlášce ke vzdělávání žáků se 

speciálně vzdělávacími potřebami – jsou vytvořeny krajské týmy (gesce NUV) 

 VŠ – změny v pregraduálním a postgraduálním studiu speciální pedagogiky, moduly 120 

– 200 hodiny pro pedagogy, 3 čtení novely ve středu 27. 1. 2016 – komunikace MŠMT 

s VŠ jak bude vypadat oblast vzdělávání speciálních pedagogů 

 

Dotaz: JUDr. H. Poláková – KÚ Jihomoravský kraj - problém s financováním SPC – 

personální posílení ŠPZ – kdy a jak?, otázka co znamená „potencionální klient“, otázka 

financování AP, kdo dá školám finance na AP 

Odpověď:  

 Z rozpočtu pro rok 2016 – 80.000 000,- Kč na podporu ŠPZ, vzhledem k dlouhodobému  

podfinancování AP půjde na krajské úřady na vyrovnání stavu celkem 500. 000 000,- Kč, 

119. 000 000,- Kč – na AP pro sociálně znevýhodněné 

 

Dotaz: PaedDr. P. Hanák -  na posílení pracovníků ŠPZ  bude možné čerpat z Rozvojového 

programu – od kdy bude možné pracovníky zaměstnat?? 

Odpověď:  

PhDr. J. Zapletalová – únor 2016 – na KÚ Rozvojový program – zaměstnání možné v řádech 

měsíců (nejpozději 1.9.2016) 

 

Dotaz: PaedDr. Bartošová B. – spádovost SPC Praha x Střední Čechy?, Bude stanoven limit 

počtu klientů na jednoho pracovníka SPC? Posílení SPC bude váznout na prostorách, atd. 

Odpověď: 

 Spádovost nelze řešit – klienti si mohou SPC vybrat; standardy, které by měly upravit 

počet klientů na pracovníka ŠPZ/ SPC nejsou hotové (gesce NUV) 

 Otázka čerpaní financí v budoucnu z IROP – investiční zajištění rozvoje ŠPZ, platforma 

zatím není jasná, potřebují čas na rozjezd programu 

 

Dotaz: Mgr. K. Valachová, Ph.D. - oddělení SPC od škol 

Odpověď: 

Krátká diskuse (oddělení SPC od škol ano i ne), dohoda předsedy APSPC a ministryně - je 

třeba zpracovat dotazníky přes AP SPC klady a zápory odloučení SPC od škol – existují různé 

modely zpracované PhDr. Zapletalovou – debata bude pokračovat na setkání 

ředitelů/vedoucích SPC 9.2.2016 
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Dotaz: Budoucnost ZŠ praktických  

Odpověď: 

 Příloha LMP nebude zrušena bez náhrady, ale zajištěna doplněním RVP ZV 

 ZŠ praktické budou přetransformovány na Základní školy, zřízenými podle §16, odst.9 

 II.st. ZŠ praktické – nadále dle přílohy LMP až do ukončení PŠD 

 Žáci se středně těžkou až hlubokou MR (ZŠ Speciální) – netýká se jich rediagnostika 

 Od 1. 9. 2016 – vnáší právní sytém - §16 odst. 9 – stanovení rozhraní mezi běžnými 

školami a školami praktickými – z hlediska práva dojde k upřesnění, nejde o likvidaci – 

MŠMT vnáší řád  

 Nejlepší zájem dítěte – chybí srovnatelné hodnocení – není jasné, co tato formulace 

znamená (výklad?) 

 Kolik je žáků s LMP – počty pro MŠMT – přesné počty matrika nevydá – nutné provést 

rychlé šetření??? 

 Ne všichni zákonní zástupci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami jsou dostatečně 

zodpovědní, Řešení přes OSPOD není reálné, jiné možnosti naráží na časové prodlevy u 

soudní soustavy, chybí právní formulace pro možnost odmítnutí, rodič nese důsledky 

svého rozhodnutí 

 

Dotaz: Vyhláška neřeší děti s psychiatrickým onemocněním a školy při zdravot. zařízení 

Odpověď: oponuje PhDr. J. Zapletalová  

 Duševní onemocnění jsou v přehledu podpůrných opatření, nutné respektovat stupeň 

podpory – je třeba se řídit přílohou vyhlášky! 

 

Dotaz: Nová vyhláška §18: Školy, třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle 

druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se mohou v 

nich vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním, přičemž jejich počet nepřesáhne 25 % 

celkového počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině.  

Odpověď: Mgr. J. Přibylová  

 25% dětí ve třídě – ponechán stávající text pouze s malými úpravami, vychází nově 

z absolutního počtu, situace se zásadně nemění, pouze u MP nelze kombinovat 

s jinými vadami 

 

Dotaz:  Jak se chovat u zápisu do školy 1.ročníku  ZŠ praktické? 

Odpověď:  

 1.- 5. ročník úprava RVP ZV od 1. 9. 2016 nahradí přílohu – úprava ŠVP do dvou let, 

pokračuje se podle starých předpisů  - nutné doporučení ŠPZ – 1x ročně kontrola – po ní 

nové doporučení 

 6. ročník ZŠ praktické se nadále vzdělávají beze změny, pokud není třeba změny 

v doporučení 
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 Integrace by měla probíhat postupně ve fázích – je možné zřídit třídu na běžné ZŠ pro 

žáky se speciálně vzdělávacími potřebami – skupinová integrace 

 

Okruhy otázek z ředitelů a pedagogů běžných ZŠ (tyto dotazy vznášejí směrem 

k poradenským pracovníkům) 

Dotaz: Nově upravená verze RVP ZV znamená i úpravu ŠVP ? Do kdy realizace úprav?  

Odpověď:  

 Úprava ŠVP do dvou let 

 

Dotaz: Možnost působení stávajících speciálních pedagogů po změně RVP ZV – budou pro 

působení na těchto školách nekvalifikovaní??? 

Odpověď: Speciální pedagog – bude moci vyučovat předměty speciální péče, jedno z 

podpůrných opatření – nejedná se o konečnou verzi řešení 

 

Informace k poradám na MŠMT 

 9. 2. 2016 – jednání vedoucích pracovníků SPC v ZŠ pro zrakově postižení na Nám. 

Míru v Praze 

 11. 2. 2016 - jednání pracovníku KÚ 

 

 

Závěrečné slova se ujal PaedDr. P. Petráš, který poděkoval přítomným za účast a přislíbil 

možnost dalšího setkání s ministryní Mgr. K. Valachovu, Ph.D. 

 

 

 

Zapsala: Petra Holá 

 

 

 

 

 

 

 

               


