
Na závěr nám dovolte poděkovat za vaši 
zpětnou vazbu, kterou nám po celý rok ať už 
osobně nebo elektronicky poskytujete. S vaši-
mi ohlasy dál pracujeme a snažíme se zlepšo-
vat nejen zpravodaj Škola v právu.

Veselé a klidné Vánoce!
Pour Féliciter 2021

Za tým pověřenců SMS-služeb s.r.o.

Lenka Matějová,
koordinátorka služeb pověřenců pro 

ochranu osobních údajů SMS-služby s.r.o.

Zpravodaj Sdružení míStních SamoSpráv ČeSké republiky ČíSlo 6/2020
www.SmScr.cZ facebook.com/SmScr.cZ
Ochrana osobních údajů, administrace veřejných zakázek a dotací. S tím vším po-
máháme obcím a školám. Nejnověji jsme přidali také pomoc s vypořádáváním 
autorských práv a bezplatnou právní poradnu pro naše klientské školy.
Jsme SMS-služby s. r. o. Více se dozvíte na http://www.sms-sluzby.cz. 

Vážení a milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a, odpusťte nám to klišé, my 
uzavíráme naše letošní aktivity posledním čís-
lem zpravodaje Škola v právu. Když jsme v led-
nu připravovali obsah tohoto dvouměsíčníku, 
naplánovali jsme si, o čem všem bychom chtěli 
psát. Plán nám vydržel pouze pro první únorové 
číslo. Hned v březnu jsme ho museli roztrhat. 
Okolnosti nás pak přiměly už jen čekat, co nové-
ho tato zvláštní koronavirová doba přinese. 
Reagovali jsme na změny ve výuce a přinesli sé-
rii článků o distančním vzdělávání, o ochraně 
osobních údajů v souvislosti s využíváním onli-
ne nástrojů, nebo informace o právech a povin-
nostech zaměstnanců ve školství při uzavření 
školy a při distanční výuce. Snažili jsme se zařa-
zovat i témata běžná, přesto aktuální, jakými je 
problematika vytváření výročních zpráv nebo 
zákon o přístupnosti a webové stránky škol. 
Snad se nám podařily vybírat i ty nejzajímavější 
z dotazů právní poradny, kterou můžete od to-
hoto roku využívat zcela bezplatně.

V šestém čísle najdete rozhovor s Kamilem 
Kopeckým, vysokoškolským pedagogem čes-
kého jazyka a odborníkem na bezpečnou ko-

munikaci na internetu. Ptali jsme se ho napří-
klad, kdy začít s využíváním moderních techno-
logií ve školách a jak si podle něj pedagogové 
poradili s distanční výukou. Na změnu zákoní-
ku práce reagují hned dva články. V prvním se 
od Mirky Novákové dozvíte o změnách v úpra-
vě výpočtu dovolené, ve druhém Barbora Še-
dová reaguje na vaše časté dotazy zaslané do 
právní poradny a stručně shrnuje hlavní změny 
zákoníku práce, jež nás čekají od nového roku.

Nezapomněli jsme ani na oblast online 
výuky. V textu Vladimíry Hlouškové se dočte-
te, co dál se soubory, které při výuce na dálku 
vznikly. K přístupnosti webových stránek se 
vrátil Michal Hinda, jenž shrnuje hlavní ne-
švary obsahů webových stránek škol. A ne-
chybí ani pravidelná rubrika našich pověřen-
ců. Jarmila Sládková vysvětluje rozdíly mezi 
zveřejněním fotografií na webu školy a na 
sociálních sítích. I když se to nezdá, zápisy do 
škol se blíží a s nimi opět diskuze, zda má být 
součástí přihlášky k přijetí potvrzení od lé-
kaře o zdravotním stavu dítěte. Jak má škola 
správně postupovat, popisuje Eva Janečková.
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Koronavirová omezení přinesla překotný rozvoj všeho, co souvisí s online 
vzděláváním. Ale překotné nasazení e-learningu s sebou přineslo také řadu 
bezpečnostních problémů. Učitelům ani školám je však nemůžeme vyčítat. 
Na podobnou situaci nebyly připravovány, říká Kamil Kopecký, vysokoškolský 
pedagog a expert na rizikovou virtuální komunikaci a mediální gramotnost. 

Platí o digitálních technologiích ve školách 
pořekadlo „dobrý sluha, ale zlý pán“? 

Moderní digitální vzdělávací technologie jsou 
především nástroje, pomocí kterých učitel na-
plňuje vzdělávací cíle. V praxi to znamená, že 
by měl učitel umět rozlišit, kdy je zapojení di-
gitální technologie do výuky smysluplné a kdy 
je naopak zbytečné. Je však nutné pochopit, že 
moderní technologie se staly běžnou součástí 
naší civilizace, našich každodenních životů. 
Je tedy logické, že když je využíváme v běžném 
životě (např. pomocí smartphonů vyhledává-
me informace na internetu, plánujeme trasy, 
hledáme dopravní spojení, ale třeba také na-
kupujeme), měli bychom je přirozeně využívat 
i v rámci vzdělávání. 

svém významu), existují desítky, možná stovky 
příkladů dobré praxe, kdy učitelé skutečně 
technologie ve výuce využívají, kombinují nej-
různější interaktivní aktivity, využívají poten-
ciálu internetu (přes sdílené tabule a nástěnky, 
online kvízy a herní systémy typu Kahoot, So-
crative, Quizzlet), motivují žáky pro vzdělávání 
a především – jejich výuka je smysluplná, ori-
entovaná na konkrétní vzdělávací cíl.

V letošním roce jsme v rámci našeho výzku-
mu Český učitel ve světě technologií (Univerzi-
ta Palackého v Olomouci a O2 Czech Republic) 
mapovali, jak učitelé k technologiím ve škole 
přistupují, jak je využívají a jaký je vlastně je-
jich postoj k digitálním učebním pomůckám ve 
škole. Potěšilo nás zjištění, že pohled učitelů na 
využívání moderních technologií ve škole je ve 
většině případů optimistický, 85 procent peda-
gogů uvedlo, že technologie používají rádi a ve 
vztahu k nim se považují za běžné či pokročilé 
uživatele. Sami sebe hodnotí jako technorealis-
ty (58,48 %) či technooptimisty (37,32 %). Stan-
dardní techniku, jako jsou dataprojektory, in-
teraktivní tabule, notebooky, tiskárny apod. již 
učitelé běžně využívají. Problém nastává pře-
devším u programovatelné robotické techniky 
– 60 % učitelů 1. stupně ZŠ a 63 % učitelů 
2. stupně ZŠ tyto technologie nepoužívá. Kon-
krétně mluvíme především o bee-botech, blue
-botech, ozobotech a dalších podobných tech-
nologiích, s jejichž využíváním počítá nová 
revize RVP ZV (která by měla platit od září ro-
ku 2021). Většina škol také uvedla, že podobné 
vybavení jejich učitelé k dispozici nemají. 

Koronavirová omezení přinesla překotný 
rozvoj všeho, co souvisí s online vzděláváním – 
zde lze jednoznačně spatřovat pozitiva. Na dru-
hou stranu dopad na aktivní využívání techno-
logií přímo ve výuce není příliš velký.

Existují nějaké faktory, vlivy, které určují, že 
škola bude umět s IT ve výuce pracovat lépe 
a ta druhá trochu hůř? Hraje roli i velikost 
školy nebo prostředí, zda jde o školu z velké 
obce, nebo naopak z malé?

Zásadním faktorem, který ovlivňuje vzdělávání 
s využitím IT nástrojů, je především osobnost ře-
ditele. Zjednodušeně řečeno: Škola je taková, 
jakého má ředitele. Pokud ředitel investuje do 
aktivního využívání moderních technologií ve 
škole (a tím je myšlen nejenom nákup vybave-
ní, ale především investice do lidských zdrojů – 
učitelů, jejich motivování, podpora aktivit, ško-
lení apod.), dokáže skutečně zásadním způso-
bem ovlivnit, jakou úlohu budou technologie 
ve škole sehrávat. 

Dalším důležitým faktorem je existence uči-
telů-nadšenců ve škole, kteří jsou sami vnitřně mo-
tivováni pro využívání technologií, s moderními 
nástroji běžně pracují a ovládají je a mohou pro 
jejich používání motivovat další kolegy. Bez 
nadšenců tvořících ostrůvky pozitivní deviace se 
vzdělávání ve škole inovuje podstatně hůře.

Velmi důležitým faktorem jsou samozřej-
mě také finanční prostředky – zde již může hrát 
roli velikost školy, ale zásadní je opět osoba uči-
tele, který dokáže pro školu finanční prostředky 

RozhovorŠkola je taková, jakého má ředitele, 
míní vysokoškolský pedagog Kamil Kopecký

Kamil Kopecký působí jako vysokoškolský 
pedagog na Univerzitě Palackého v Olomou-
ci. V rámci programů E-Bezpečí, Digidoupě 
a  Mediální výchova učí v prostředí základ-
ních a středních škol a ve školství aktivně pů-
sobí zhruba 18 let.  Externě spolupracuje s de-
sítkami dalších institucí a je tvůrcem celé řa-
dy materiálů pro MŠMT, NÚV, působí např. 
jako expert bezpečnostního výzkumu Minis-
terstva vnitra ČR, externí poradce PČR apod. 
Z poslední doby si ho můžeme spojit také 
s dětskou verzí filmu V síti.

Omezení však platí s ohledem na věk dětí – 
čím menší a mladší dítě, tím méně by mělo 
technologie využívat a trávit s nimi čas. Bohužel 
v současné koronavirové pandemii jsou i malé 
děti – včetně prvňáčků – připoutáni při e-lear-
ningovém studiu k LED obrazovkám. Kvalita 
e-learningové výuky malých dětí je také různo-
rodá a v řadě případů zcela selhává. A efektivita 
synchronní e-learningové výuky žáků na 1. stup-
ni ZŠ je velmi nízká.

Umí české školství používat při prezenční 
výuce moderní IT technologie? A nemyslím 
tím pouze interaktivní tabule. Nebo nás 
čeká velký rozvoj až po době covidové?

Předně je třeba přestat vnímat české školství 
jako homogenní celek. Každá škola, každý ře-
ditel, každý učitel fungují víceméně samostat-
ně. Někteří učitelé technologie ve výuce ak-
tivně využívali i před pandemií a přechodem 
k  e-learningové formě studia, jiní je naopak 
zavrhují jako neefektivní hračky. České školství 
je silně diverzifikované a rozdíly mezi školami 
jsou mnohdy extrémní.

Abych byl pozitivní (přestože v dnešní době 
slovo pozitivní poměrně rychle ztratilo na 
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získat. Možností je celá řada, ať už jde o cílené 
dotace státu, evropské zdroje či sponzoring. 
V  poslední letech se do podpory škol aktivně 
zapojují komerční firmy, které školám poskytu-
jí finanční i metodickou podporu, i s těmi je tře-
ba počítat! Jako příklad dobré praxe komerční 
firmy lze uvést projekt O2 Chytrá škola, který 
školám nabízí právě kombinaci finanční a me-
todické podpory.

Díky několik měsíců trvající distanční 
výuce na českých školách máme za sebou 
ostrý test využití moderních komunikač-
ních nástrojů. Pedagogové se s nimi naučili 
v určité míře pracovat. Umí je ale podle vás 
používat bezpečně?

Samozřejmě překotné nasazení e-learningu 
s sebou přineslo řadu bezpečnostních problémů, 
učitelům ani školám je však nemůžeme vyčítat, 
na podobnou situaci nebyly připravovány, nemě-
ly k dispozici vhodná e-learningová řešení, ome-
zení se neustále měnila, nebylo k dispozici vyba-
vení apod. Bezpečnostní pravidla vychází z in-
tencí školského zákona, který říká, že školy by pro 
své žáky měly zajistit bezpečné prostředí. Proto 
bychom i v rámci online výuky měli volit taková 
prostředí, která jsou pro žáky i učitele bezpečná.

Ve vztahu k bezpečnosti se logicky 
objevila celá řada problémů

Na jedné straně to byl především výběr nevhod-
né komunikační aplikace. Učitelé využívali větši-
nou to, co sami znali (nebo to, co znali jejich 
žáci), aniž by řešili, zda je aplikace bezpečná 
a vhodná pro žáky. Drtivá většina komunikač-
ních aplikací totiž má svá věková omezení – 
aplikace typu Skype, Discord, Messenger…, či 
dokonce WhatsApp jsou určeny uživatelům ve 
věku min. 13 let (na území ČR dokonce 15 let, 
v případě WhatsApp 16 let). Má to svou logiku. 
Uvnitř těchto aplikací nemáme kontrolu nad 
osobními údaji žáků, žáky může kontaktovat 
kdokoli, může uniknout kontaktní e-mail žáka, 
hrozí výskyt kybernetické agrese od lidí mimo 
okruh žáka apod. Protože jsou věková omezení 
integrována i do registrace do těchto nástrojů, 
školy vlastně nutily své žáky (a rodiče) lhát 
o skutečném věku apod. 

Další rizika jsou spojena s dodržováním bez-
pečnostních standardů v souvislosti s žáky. Jed-
no z pravidel např. říká, že v případě žáků by 
nemělo jít podle e-mailové adresy rozpoznat, 
o kterého konkrétního žáka se jedná. Školy 
však svým žákům běžně vytvářely účty ve tvaru 
jméno.příjmení@názevškoly. Podobná situa-
ce nastala v případě generování hesla – školy 
sice pro své žáky vygenerovaly účty s  bezpeč-
nými hesly, zároveň jim ale umožnily si toto 
heslo změnit. A žáci pak často využili pro vstup 
do školních systémů svá běžná, méně bezpeč-
ná a zpravidla univerzální hesla. 

K problémům samozřejmě patřilo i nastave-
ní uživatelských práv. Učitelé často nevěděli, jak 
nastavit uvnitř e-learningových systémů uživa-
telská práva, uživatelské role. Jinými slovy, jak 
zajistit, aby je žáci např. nemohli vyhodit z výu-

ky, nemohli jim vypínat zvuk či obraz, nemohli 
si hodiny nahrávat apod. Docházelo tak k naru-
šování hodin, ale také např. jejich nahrávání sa-
motnými žáky a rozšiřování po internetu.

Mezi další bezpečnostní problémy patřily 
úniky záznamů z hodin (screenshoty z výuky či 
ukázky vyučovaných hodin), které školy sdílely 
na svých webových stránkách či profilech na 
sociálních sítích. Bohužel záznamy obsahovaly 
velké množství osobních údajů dětí. Kromě 
jména a příjmení dítěte také jeho podobu (ob-
ličej), kdokoli tak mohl dítě přímo identifiko-
vat, oslovit, napsat mu e-mail apod. Navíc uni-
kaly i další citlivé záznamy, jako je pohled do 
pokojíčku (či domácnosti) dítěte. 

Pro realizaci e-learningového vzdělávání 
doporučuji především využívání uzavřených 
platforem (Google, Microsoft), kde má škola 
pod kontrolou uživatelské přístupy žáků, na-
stavení uživatelských rolí, ale také např. samot-
ná data využívaná v rámci výuky. Pozor – do ko-
merčních cloudových úložišť nepatří citlivé ma-
teriály o dítěti, např. zprávy z poraden apod.

Umí žáci zapojit do procesu učení moderní 
IT prostředky a využít jejich výhody?

Žáci se dokáží velmi rychle naučit technologie 
ovládat. Především se potřebují zorientovat 
v uživatelském prostředí (kde co najdou) a roz-
ložení základních uživatelských nástrojů. Vý-
borné je, že se naučí online nástroje využívat 
pro vzdělávání – např. při tvorbě referátů či se-
minárních prací, ale také při aktivním (a zá-
bavném) procvičování učiva.

Problémy ale nastávají jinde:
1. Soustředění a únava – pro žáky (i učitele) je 
velmi obtížně koncentrovat se na online výuku 
a sledovat několik hodin denně za sebou obra-
zovku monitoru, lekce bývají velmi často málo in-
teraktivní, naopak jsou frontální a velmi únavné. 
2. Přenesení velké části odpovědnosti za vzdělává-
ní na samotné žáky a rodiče – především na zá-
kladní škole je velký problém to, že se žáci musí 
velkou část učiva učit naprosto sami či s podpo-
rou rodičů. Neumí ale často oddělit podstatné 
informace od nepodstatných, nemají vnitřní 
motivaci (protože jim učitelé nevysvětlili, proč 
aktivitu dělají) a jsou zaplaveni učivem. Přesto-
že ministerstvo vydalo řadu doporučení, jak vý-
uku v době omezení realizovat, řada učitelů se 
podle těchto pokynů neřídí. Na jednu stranu 
můžeme říci, že je velmi důležité, aby se žáci 
naučili sami zodpovídat za své vzdělávání, k to-
mu však musí být učitelem dlouhodobě vede-
ni. Pokud nejsou, je to pro ně velký problém.

3. Přehlcení učivem je velký problém celého čes-
kého školství a základní nepochopení didaktic-
kých zásad přiměřenosti. Přestože RVP ZV je 
koncipován velkoryse a dává učitelům možnost 
plánovat vzdělávání podle svých představ, v pra-
xi jsou bohužel žáci často zaplaveni množstvím 
balastního učiva. Nezřídka je pak výuka spíše 
přípravou na přijímací zkoušky než smyslupl-
ným vzděláváním. Skutečně musí žáci 7. třídy ZŠ 
vědět, kdy byla bitva u Wogastisburgu, vyjme-
novat řády a podřády ryb či určit, které slovní 
druhy mají převážně gramatické významy? 
To vše se bohužel v řadě případů promítlo i do 
e-learningové výuky. České školství si zasluhuje 
skutečně razantní řez do vzdělávacího obsahu.

V souvislosti s distanční výukou se začal 
objevovat také trolling. Přispívají k němu 
samotní žáci i tím, že poskytují odkazy na 
svoje online hodiny. Jak by měl tedy učitel 
správně postupovat, aby riziko trollingu 
eliminoval? Existují nějaké jednoduché rady?

Řešením, které se v této situaci nabízí, je přede-
vším budování zdravého školního klimatu. Po-
kud budou mezi učitelem a žáky (ale také samot-
nými žáky) dobré vztahy postavené na důvěře, 
pak se samozřejmě sníží šance, že budou žáci do 
výuky zvát další osoby a šířit přihlašovací údaje.

V rámci prevence by se s žáky neměly sdílet 
přihlašovací údaje k e-learningovým akcím 
(např. ID a heslo v systému Zoom), pokud je to 
nutné, mělo by se využívat předsálí, každý žák 
by měl mít samostatný účet. Stejně tak by se 
žákům nemělo umožňovat svévolně měnit 
heslo – pokud si žák změní heslo na své univer-
zální, je snadnější do jeho účtu proniknout.

Při výskytu trollingu je zásadní správné na-
stavení uživatelských rolí – práva žáků se musí 
oddělit od práv učitele. Pokud pak k trollingu 
dojde, lze žáka snadno z výuky odstranit, za-
blokovat ho apod.
 
Patří digitální technologie už i do školek, 
nebo alespoň do tříd předškoláků? I když tyto 
děti umí s tabletem nebo mobilním telefonem 
pracovat lépe než leckterý dospělý, má smysl 
už i u nich začít se systematickým poznává-
ním digitálních technologií?

Osobně jsem pro omezení používání digitál-
ních technologií ve školkách a posílení aktivit, 
ve kterých dochází k bezprostředním mezilid-
ským kontaktům – bez přítomnosti technolo-
gie. Svou úlohu mohou hrát např. interaktivní 
digitální panely, ale určitě ne tablety či mobilní 
telefony. Ve školkách preferuji především četbu, 
pohyb dětí, komunikaci, rozvíjení interakce me-
zi žáky, podporu senzomotoriky apod. S techno-
logiemi budou děti v kontaktu po celý svůj ži-
vot, ovšem se svými dětskými vrstevníky jen po 
krátkou a značně omezenou dobu. Tuto dobu 
pak navrhuji využít k socializaci dětí co nejvíce. 
Tím neříkám totálně technologie zakázat, ale 
omezit používání skutečně jen na situace, ve 
kterých je technologie nutná a účinná.

Rozhovor vedla Lenka Matějová



4 ŠKOLA V PRÁVU • Dvouměsíčník Sdružení místních samospráv ČR • 6/2020

Autorka je personalistka a mzdová účetní 
s pedagogickou praxí v předškolním vzdělá-
vání. Příležitostně lektoruje v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků (např. 
v oblasti kybernetické kriminality).

Právní úprava dovolené, která začne platit od nového kalendářního roku, přináší po mnoha letech převratnou změnu 
v poskytování dovolené a jejím výpočtu. Nový systém je ve srovnání s končící úpravou složitější. Jeho výhodou je ale 
sjednocení podmínek pro vznik práva na dovolenou bez ohledu na rozvržení pracovní doby nebo výši úvazku.

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
(dále jen ZP) přináší s účinností od 1. ledna 
2021 několik změn, z nichž se některé dotknou 
i zaměstnanců ve školství (více v článku Nove-
la zákoníku práce přináší novinky i do školství). 
Nejvýznamnější, a asi i nejvíc medializovanou 
změnou je novela úpravy výpočtu dovolené. 
Jejím cílem je sjednocení podmínek pro vznik 
práva na dovolenou, určení její délky a v dů-
sledku i její čerpání na základě stanovené ne-
bo kratší týdenní pracovní doby (dále jen TPD) 
zaměstnance, bez ohledu na způsob jejího roz-
vržení do směn. Vůči zaměstnancům by měl 
být systém spravedlivější. Novela odstraňuje 
problémy při stanovení nároku na dovolenou, 
znevýhodňování zaměstnanců s nerovnoměr-
ně rozloženou týdenní a kratší pracovní dobou.

Dovolená se bude počítat 
na hodiny
Koncepce změny spočívá zejména v odlišném 
a složitějším algoritmu výpočtu. Ruší se dovo-
lená za odpracované dny a její čerpání se bude 
počítat v hodinách. Krácení dovolené se pak 
může použít už jen v případě neomluvené 
zmeškané směny (absence), a to o počet zmeš-
kaných hodin zaměstnance. Ruší se také výpo-
čet poměrné dovolené na dvanáctiny. 

Novela v § 211 ZP rozeznává dovolenou za 
kalendářní rok a její poměrnou část, dále také 
dodatkovou dovolenou. Neupravuje již dovole-
nou za odpracované dny. Obecná výměra dovo-
lené (8 týdnů pro pedagogické pracovníky) zů-
stává zachována. Dovolená za kalendářní rok a 
její poměrná část se nově počítá v hodinách 
podle stanovené či sjednané TPD zaměstnance 
v rámci 52 týdnů v kalendářním roce a dle obec-
né výměry dovolené (tj. 8 týdnů pro pedagogic-
ké pracovníky).

Zaměstnanec má za kalendářní rok dle § 213 
ZP právo na dovolenou při splnění dvou pod-
mínek – jeho pracovní poměr nepřetržitě trval 
52 týdnů a odpracoval 52 násobek své stanove-
né nebo kratší TPD. 

Jak se bude dovolená 
prakticky počítat?
Délka dovolené za kalendářní rok se rovná 
součinu délky stanovené nebo kratší TPD a vý-
měry dovolené v týdnech příslušející zaměst-
nancům u svého zaměstnavatele. V tabulce 
uvádíme příklady výpočtů roční výměry dovo-
lené v hodinách od roku 2021 za stavu, kdy pra-
covní poměr trvá nepřetržitě celý kalendářní 
rok, respektive 52 týdnů, a nedochází ke změ-
ně úvazku.

Spočítat nárok zaměstnance na dovolenou 
bude od nového roku složitější

Délka poměrné části dovolené činí 1/52 
dovolené za kalendářní rok za každou odpra-
covanou celou stanovenou nebo sjednanou 
kratší TPD (1:52 = 0,0192 x TPD). Poměrná část 
dovolené bude za každou TPD či dobu kratší 
1/52 této pracovní doby vynásobenou výměrou 
dovolené.

Ukažme si to na modelovém příkladu: Ne-
pedagogický pracovník (např. vedoucí školní 
jídelny) má v pracovním poměru na dobu neu-
rčitou od 1. 7. 40hodinovou TPD a roční výmě-
ru dovolené 5 týdnů. Pracovní poměr k 31. 12. 
trvá. Pracovnice ŠJ tedy od 1. 7. do 31. 12. odpra-
covala 26 týdnů. Má nárok na dvacet šest dvaa-
padesátin dovolené, což je 100 hodin.

Výpočet dovolené bude vypadat takto: Po-
čet odpracovaných týdnů se vynásobí počtem hodin 
dovolené za 1 TPD a roční výměrou dovolené (26 x 
0,769 x 5 = 100 hodin dovolené).

Výpočet u pedagogického pracovníka v té-
mže případě s roční výměrou 8 týdnů dovolené 
je obdobný: 26 x 0,769 x 8 = 160 hodin dovolené.

TPD
v hodinách

 

Roční výměra 
dovolené

4 týdny v hodinách
(TPD x 4 týdny)

Roční výměra 
dovolené

5 týdnů v hodinách
(TPD x 5 týdnů)

Roční výměra 
dovolené

8 týdnů v hodinách
(TPD x 8 týdnů)

Počet hodin 
v kalendářním 
roce ve vztahu 

k TPD

40 160 200 320 2 080

38,75 155 194 310 2 015

37,5 150 188 300 1 950

36 144 180 288 1 872

35 140 175 280 1 820

30 120 150 240 1 560

20 80 100 160 1 040

10 40 50 80 520

Komplikovanější situace pak nastává při 
výpočtu dovolené při změně úvazků, při změ-
ně úvazku kombinovaném s pracovní neschop-
ností nebo při pracovní neschopnosti delší než 
20 týdnů. 

Výpočet nároku na dovolenou tak často už 
nepůjde udělat ručně, proto lze očekávat nepří-
jemné situace mezi zaměstnavatelem a zaměst-
nancem pro menší srozumitelnost a obtížnou 

vysvětlitelnost zaměstnan-
ci. Nová koncepce dovole-
né přináší obavy odborní-
ků, a to, zda jsou oprávně-
né, ukáže pouze čas. 

Mirka Nováková
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S úderem prvních minut nového roku 2021 vstupuje v účinnost novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Přináší 
několik změn, které se týkají i školství. Tou nejvýznamnější je pravděpodobně úprava dovolené, o níž informuje 
předchozí článek. Další shrnují v následujícím přehledu odborníci z právní poradny.

Nová překážka v práci na straně 
zaměstnance s náhradou
Pozměňovacím návrhem přibyla do zákona nová 
kategorie – překážka v práci na straně zaměst-
nance. Ta má podobu pracovního volna s náhra-
dou mzdy nebo platu pro zaměstnance, kteří pů-
sobí na dětských táborech. Volno je možné po-
skytnout po dobu až tří týdnů, mzda nebo plat 
však budou nahrazeny pouze za jeden týden, 
a to pod podmínkou, že se jedná o akci právnické 
osoby zapsané ve veřejném rejstříku alespoň pět 
let a jejíž hlavní činností je práce s dětmi a mlá-
deží. Zároveň zůstává zachována podmínka sou-
stavné a bezplatné práce zaměstnance s dětmi 
a  mládeží po dobu alespoň jednoho roku před 
uvolněním.

Sdílené pracovní místo
Novela zavádí nový institut, a sice sdílené pra-
covní místo. Jedná se o pracovní místo, na kte-
rém se střídají alespoň dva zaměstnanci se 

Novela zákoníku práce přináší novinky i do školství

Základní pravidla zveřejňování fotek a videí na 
sociálních sítích jsou totožná s pravidly jejich 
zveřejnění na webových stránkách školy. Je nut-
né rozlišovat, kdy jde skutečně o zpracování 
osobních údajů a je případně nutný souhlas zá-
konných zástupců a kdy o zpracování nejde 
a jsou zveřejňovány pouze momentky bez mož-
nosti identifikace osob na fotografii (např. zá-
běr na hřiště, kde si hraje skupina dětí). V tomto 
bodě ovšem podobnosti končí. 

Když se rozhodnete využívat k prezentaci 
školy a (nebo) ke komunikaci s rodiči sociální 
síť, přistupujete automaticky na licenční pod-
mínky a podmínky ochrany osobních údajů da-
ného poskytovatele služby. Protože jde o velké 
nadnárodní společnosti, je pro většinu správců 
osobních údajů, jako jsou školy, téměř nemysli-
telné, aby si nastavili vlastní individualizované 
podmínky ochrany osobních údajů. I přes složi-
tost znění ale doporučujeme se alespoň s těmi 
obecnými podmínkami seznámit.

Další odlišnost spočívá v dosahu sociálních 
sítí, jejich dostupnosti a různých funkcích, jež 
zjednodušují např. rozeznávání obličejů, mož-
nosti sdílení apod. 

Zveřejňování fotek a videí na sociálních sítích má svá pravidla
O pravidlech využívání sociálních sítí ve školách se toho už napsalo i řeklo mnoho. Opakovaně se objevují otázky, zda je 
vhodné, aby měla škola facebookový účet, nebo zda se pravidla zveřejňování fotek a videí na sociálních sítích nějak liší od 
těch, která jsou nastavena pro zveřejňování na webových stránkách školy. Specifika sociálních sítí vyplývají především 
z toho, že mají ve společnosti výraznější dosah, jejich podmínky zpracování jsou stanoveny obecně, bez možnosti indivi-
duálních úprav, a umožňují automaticky k fotkám přiřazovat další osobní údaje. Podstatné je také to, že velcí poskytova-
telé, jako Facebook, zatím údaje zpracovávají mimo území Evropské unie, takže nezaručují evropskou úroveň ochrany.

Rodiče musí vždy vědět o tom, že škola vyu-
žívá služeb sociálních sítí. V souvislosti s infor-
macemi o vytváření fotek a jejich zveřejňování 
(na internetu) musí mít zákonní zástupci mož-
nost volby, zda si případně přejí fotky umístit 

i na sociální sítě, pokud je škola využívá. Vhod-
né je dát na vybranou mezi případy, kdy se jed-
ná pouze o momentky nebo kdy jsou k fotkám 
přidávány další osobní údaje a jedná se tedy 
o zpracování osobních údajů.

Doporučujeme využívat raději uzavřené 
skupiny, do nichž mají přístup pouze zákonní 
zástupci dětí nebo žáků a zaměstnanci školy. 
U  uzavřené skupiny platí, že pokud uživatelé 
skupiny fotografie sdíleli veřejně, nesou za 
další šíření plnou odpovědnost.  

Vhodné je, aby škola nastavila následující 
pravidla pro využívání sociálních sítí: zakázat 
rozeznávání obličejů v systému, zakázat přidá-
vání identifikace, a to i členům skupiny, zaká-
zat možnost sdílení příspěvků mimo uzavře-
nou skupinu. Jarmila Sládková

Autorka
je pověřenkyně

pro ochranu
osobních údajů 

SMS-služby s. r. o.
ve Zlínském kraji.

Autorka zpracovala text 
v reakci na dotaz zaslaný 
do právní poradny, kte-
rou provozujeme pro na-
še klientské školy na ad-
rese skolavpravu@sms-sluzby.cz bezplatně.

Těšíme se na vaše další dotazy! Ty  nej-
zajímavější se objeví v příštím čísle našeho 
zpravodaje.

stejným druhem práce (ve škole se může týkat 
např. administrativních nebo provozních za-
městnanců). Každý zaměstnanec má sjedna-
nou kratší pracovní dobu tak, aby místo bylo 
v  pracovní době vždy obsazeno alespoň jed-
ním z nich. To přináší určitou flexibilitu za-
městnancům, kteří se mohou na rozvržení 
pracovní doby dohodnout mezi sebou. Pod-
mínkou pro vytvoření takového pracovního 
místa je dohoda mezi zaměstnancem a za-
městnavatelem.

Doručování
Ke změně došlo také v oblasti doručování a bě-
hu lhůt. Zákoník práce bude primárně vyžado-
vat doručování písemností do vlastních rukou 
na pracovišti. Pokud takové doručení nebude 
možné, půjde využít jiný způsob, např. doruče-
ní do datové schránky nebo prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb.

Náhrada újmy
Ačkoliv dosavadní úprava zajišťuje odškodně-
ní pozůstalých v případě úmrtí zaměstnance, 
který zemřel v důsledku pracovního úrazu ne-

bo nemoci z povolání, novela navyšuje částky, 
které budou pozůstalým vyplaceny.

Přechod práv a povinností
Upraven bude také přechod práv a povinností 
na přejímajícího zaměstnavatele, jenž vstupu-
je do pozice zaměstnavatele dosavadního. Zá-
kon se zde snaží o ochranu trvání pracovně-
právního vztahu, a to tak, že k přechodu má 
docházet např. pouze tehdy, kdy činnost bude 
i po převodu vykonávána stejným nebo obdob-
ným způsobem, nebo když činnost nebude spo-
čívat v jednorázovém úkolu.

Barbora Šedová

Právní poradna pro školy
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V souvislosti s distanční výukou vznikaly a vzni-
kají ve školách různé elektronické dokumenty 
a datové soubory, jež obsahují osobní údaje 
jak vyučujících, tak žáků. Může se jednat o fo-
tografie vzniklé jako printscreeny obrazovek, 
které dokazují účast žáků na výuce, audiovizu-
ální záznamy z hodin pořízené vyučujícími, 
podkladové materiály, domácí úkoly nebo pí-
semné zkoušky. Postup, jak po ukončení dis-
tanční výuky tyto materiály někde uložit nebo 
zda je smazat, závisí nejen na příslušném do-
kumentu nebo datovém souboru, ale také na 
nástrojích, které škola k online výuce využívá.

Vlastní hardware znamená plnou 
kontrolu nad dokumenty
V případě, že škola používá vlastní nástroje, ja-
ko například Moodle nebo Cisco Webex, insta-
lované na vlastním hardware ve své vlastní síti, 
a vstupní data a dokumenty jsou ukládána do 
jejího vlastního úložiště nebo adresáře složek, 
řídí se pravidla výmazu těchto datových sou-
borů a dokumentů podle skartačního řádu 
školy. Škola má kontrolu nad takovými výstupy 
a nakládání s osobními údaji je plně v její moci. 
O výstupy z výuky se stará administrátor pově-
řený školou.

Z veřejných cloudových úložišť 
soubory stáhněte
Jiná situace nastává v případě, že škola využí-
vá cloudové nástroje. Může se jednat o cloud 
provozovaný zřizovatelem nebo menším po-
skytovatelem cloudového úložiště. Ten je pak 
v postavení zpracovatele a škola, jako správce 
osobních údajů, musí s takovým poskytovate-
lem sjednat podmínky správy a výmazu dat 
tak, aby odpovídaly požadavkům na činnost 
školy a  zároveň splňovaly podmínky ochrany 
osobních údajů. To se týká hlavně nastavení 
přístupů oprávněných osob k datům a podmí-

Práce s dokumenty z online výuky je práce jako
s jakýmikoli jinými dokumenty ve škole
Online výuka přinesla do škol více či méně nových zkušeností, jak učit jinak. Rovněž otevřela spoustu otázek v oblas-
ti ochrany osobních údajů. Na většinu z nich už odpověď znáte. Stále se ale objevují nové. Tak třeba, co s dokumenty 
a datovými soubory, které v průběhu online výuky vznikly buď na straně učitelů, nebo na straně žáků, a jsou někde 
uloženy? Řešení je alespoň teoreticky jednoduché: nakládejte s nimi jako s každým jiným dokumentem, který vznikl 
ve škole a obsahuje osobní údaje.

nek definovaných skartačním řádem školy. 
Další postup nakládání s datovými soubory 
a dokumenty se tak bude striktně řídit dohod-
nutými pravidly a vyučující se nemusí dále 
o výstupy z výuky osobně starat.

Nejrizikovější je situace, kdy škola využívá 
komerční cloudový nástroj (případně i datové 
úložiště) veřejného poskytovatele, jako je na-
příklad MS Teams, Google Classroom a Meets 
nebo ZOOM. Škola má nad datovými soubory 
fakticky omezenou kontrolu. Možnost vyjednat 
individuální podmínky využívání cloudu, uklá-
dání souborů apod. je minimální. A jak jsme již 
několikrát upozorňovali, většina těchto nástro-
jů předává osobní údaje do třetích zemí, kon-
krétně do USA.

Proto by škola měla výstupy z výuky co nej-
dříve přesunout z cloudových nástrojů veřej-
ného poskytovatele do zabezpečeného úloži-
ště školy, nebo alespoň do dočasného úložiště, 
které dostane vyučující k dispozici (např. ex-
terní disk). Pokud vyučující z jakéhokoliv dů-
vodu nahrává výuku, je nejvhodnější audiovi-
zuální soubory opět ukládat do důvěryhod-
ného úložiště školy. V případě použití funkce 
nahrávání přímo v nástroji pro online výuku je 
žádoucí v původním úložišti provést výmaz 
daného záznamu. To může být problém u ná-
stroje MS Teams, jenž až do nedávna používal 
pro ukládání těchto typů záznamů streamova-
cí speciální úložiště, které je pod plnou kontrolou 
provozovatele. Od letošního listopadu Micro-
soft postupně nahrazuje streamovací úložiště 
ukládáním do složek OneDrive nebo Share-
point, pokud škola vlastní jeho licence. Google 

Meets ukládá záznamy z videohovorů do slo-
žek Google Drive (nebo také Disk), a to dle na-
stavení administrátora školy. Google zde umož-
ňuje alespoň kontrolu přístupu do jednotlivých 
složek.

Online výuka musí být zahrnuta 
do skartačního řádu
Soubory nebo dokumenty, které vznikly při 
online výuce, nejsou považovány z pohledu ar-
chivního zákona za nijak výjimečné materiály. 
A i pro naplnění povinností správce jim musí 
být podle obecného nařízení pro ochranu 
osobních údajů (GDPR) přiřazena doba ucho-
vání a doba skartace (vymazání). Platí tu více 
než kdy dřív, že skartovat se musí nejen doku-
menty listinné, ale i ty elektronické. 

Nezapomeňte také zahrnout nakládání 
s novými typy dat a dokumentů do skartační-
ho řádu školy. A konzultujte s pověřencem 
jejich zaznamenání do kontrolních záznamů 

a záznamů o činnostech 
zpracování.

Vladimíra Hloušková

Autorka působí jako 
místopředsedkyně Vý-
boru Komory pověřen-

ců pro ochranu osobních údajů z. s. Článek 
vznikl v  návaznosti na školení Nástroje pro 
vzdálenou výuku, které Komora pověřenců 
pro ochranu osobních údajů uspořádala. 
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Webovými stránkami škol jsme se letos zabývali častěji než kdy dříve. Mohl za to především zákon o přístupnosti, 
který definoval některé nové požadavky, zejména ve vztahu ke znevýhodněným uživatelům. Na webové stránky ně-
kolika stovek škol si posvítily i SMS-služby s. r. o. Při jejich hodnocení odborníci přišli na mnoho příkladů dobré, ale 
i špatné praxe. Závěry představují v sérii článků, které se postupně objeví ve Škole v právu. Tentokrát se zaměří na ne-
dostatky obsahů webových stránek. Školy často zapomínají uvádět tzv. povinně zveřejňované informace.

Obsahových náležitostí webových stránek škol 
a školek není mnoho. Problém je v tom, že nee-
xistuje jediný právní předpis, který by souhrnně 
veškeré obsahové požadavky definoval. A pro-
tože se nalézají v jednotlivých právních předpi-
sech, zorientovat se v nich může být oříškem.

Školy bez problémů plní dvě základní povin-
nosti. První plyne z Obecného nařízení o ochra-
ně osobních údajů (též GDPR) [1]. Konkrétně se 
jedná o nutnost zveřejnění kontaktu na pově-
řence pro ochranu osobních údajů a zveřej-
nění informace o zpracování osobních údajů. 
Další informace, které musí škola zveřejnit na 
svých webových stránkách, vyplývají ze záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (dále jen školský zákon) a týkají se organiza-
ce školního roku. Jde o zveřejnění volného dne 
stanoveného ředitelem [2], zveřejnění termí-
nu a místa zápisu do mateřské školy [3] a ko-
nečně pak zveřejnění místa a doby zápisu do 
prvního ročníku základního vzdělávání [4].

Patří na webovky i výroční zpráva?
Základní, střední a vyšší odborné školy jsou 
podle § 28 školského zákona povinny vypraco-
vat výroční zprávu. Ta musí být zveřejněna na 
přístupném místě ve škole. Zákon už dál neu-
pravuje dostupnost výroční zprávy na webo-
vých stránkách školy, ačkoliv mnoho škol často 
mylně interpretuje povinnost tohoto zveřejně-
ní právě podle školského zákona. Nepřímo to 
ovšem vyplývá ze zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím (dále jen zá-
kon o svobodném přístupu k informacím). 
Podle tohoto zákona patří výroční zpráva k do-
kumentům, které se zveřejnit mají.

Školy by měly věnovat větší pozornost
obsahu svých webových stránek

Povinně zveřejňované informace 
školy neuvádí téměř vůbec
Povinnosti zveřejnění informací nebo dokumen-
tů, které školy podle různých právních předpisů 
mají, ale neplní je, lze rozdělit do tří skupin:

�  Prvním a snad nejzásadnějším prohřeškem 
je zveřejňování, respektive nezveřejňování 
tzv. povinně zveřejňovaných informací 
podle zákona o svobodném přístupu k in-
formacím. Škola musí zveřejnit sadu in-
formací způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Jejich strukturu, obsah a pořadí 
stanovuje příloha prováděcí vyhlášky č. 
442/2006 Sb. k zákonu o svobodném pří-
stupu k informacím. 

�  Druhým nejčastějším prohřeškem je chybě-
jící prohlášení o přístupnosti. Uvedení in-
formací o přístupnosti webových stránek vy-
plývá relativně nově ze zákona č. 99/2019 Sb., 
o přístupnosti internetových stránek a mo-
bilních aplikací. V souvislosti s diskuzí, která 
se v létě a na podzim kolem tohoto zákona 
zvedla, se ovšem situace zlepšuje a velká 
část škol již prohlášení o přístupnosti na 
svém webu má. Jen připomínáme, že je nut-
né, aby se odkaz na prohlášení o přístup-
nosti zveřejnil opravdu na každé webové 
stránce webu povinného subjektu. Z toho-
to důvodu je žádoucí, aby se odkaz na pro-
hlášení o přístupnosti uvedl v zápatí webu. 
Tedy v části, která je vždy stejná.

�  Poslední povinnost, na níž se zapomíná, 
je zveřejňování rozpočtu a jeho návrhu 
a zveřejnění střednědobého výhledu roz-
počtu a jeho návrhu. Rozpočet a střednědo-
bý výhled musí být nahraný buď na webu 
samotné příspěvkové organizace, nebo na 
webu zřizovatele, přičemž stačí zveřejnit 
tyto dokumenty pouze na jednom z těchto 
webů. V praxi však velmi často dokumenty 
nenajdeme ani na jednom z webů.

A co když škola nemá vlastní 
webové stránky?
Opakovaně jsme se setkali s tvrzením, že škola 
musí mít svůj web. Upozorňujeme, že žádný 
právní předpis školám povinnost mít vlastní 
webové stránky neukládá. I když je ale nemá, 
rozhodně jí to nezbavuje povinnosti zveřejňo-
vat všechny výše uvedené dokumenty způso-
bem umožňujícím dálkový přístup, tedy po-
mocí internetu. Zveřejnění se řeší nejčastěji 
prostřednictvím vlastní sekce na webových 
stránkách zřizovatele. Michal Hinda

Autor je pověřenec pro 
ochranu osobních údajů 

SMS-služby s. r. o. ve 
Středočeském kraji a od-

borný garant projektu 
Kontrola přístupnosti 

webových stránek. 

[1]  A následujících navazujících právních předpisů 
jako zejm. zákon o zpracování osobních údajů.

[2] § 24 odst. 2 zákona č. školského zákona
[3] § 34 odst. 3 školského zákona
[4] § 46 odst. 1 školského zákona
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Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon) neuvádí jako podmínku 
pro přijetí potvrzení lékaře o zdravotním stavu 
dítěte. Z hlediska ochrany osobních údajů je 
žádoucí dodržet zásadu minimalizace podle čl. 
5 odst. 1 písm. c) obecného nařízení, podle níž 
by měly být zpracovávané osobní údaje přimě-
řené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah 
ve vztahu k účelu, pro jaký jsou zpracovávány.

Česká školní inspekce však přesto doporu-
čuje potvrzení lékaře o zdravotním stavu dí-
těte do žádosti o přijetí zařadit. V některých 
případech dokonce takové potvrzení označu-
je za povinné.

MŠMT uvedlo, že podmínky pro zápis a při-
jetí dítěte do mateřské školky stanovuje ředi-
tel mateřské školy. Aby bylo možné zohlednit 
požadavky podle § 34 odst. 3 školského záko-
na, musí být k dispozici základní údaje o dě-

Do žádosti o přijetí lze požadovat za určitých podmínek 
potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte
Je nezbytnou součástí žádosti o přijetí dítěte do školy i potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte? Tato otázka, která 
v praxi často zaznívá, je nezřídka reakcí na kontrolu České školní inspekce, jež takové potvrzení buď přímo vyžaduje, 
nebo alespoň důrazně doporučuje. V jiných případech na potvrzení trvá ředitel školy, zatímco v ostatních školách ne-
hraje při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte žádnou roli. Školský zákon takové potvrzení také nepožaduje, ovšem 
s ohledem na praxi jej lze za určitých podmínek do žádosti o přijetí dítěte ke vzdělání do formuláře doplnit.

Mateřská škola může samozřejmě vyžado-
vat i jiné osobní údaje, pokud je pro jejich zpra-
cování naplněn některý ze zákonných důvodů 
pro zpracování podle čl. 6 odst. 1 obecného na-
řízení. Tehdy je vždy na odpovědnosti mateřské 
školy, aby stanovila, pro jaký účel takový údaj 
potřebuje. Nelze např. souhlasit s názorem, že 
vyjádření lékaře je diskriminační, neboť dítě 
může s ohledem na svůj zdravotní stav vyžado-
vat takové podmínky, jaké mateřská škola ne-
může zajistit, a proto jej do konkrétního zaří-
zení nelze přijmout. Tím ovšem není vyloučen 

Škola by neměla chtít potvrzení 
od každého
Jak tedy situaci řešit? Nejlepší je nejprve se ze-
ptat, zda dítě má nějaká zdravotní omezení či 
zda se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími 
potřebami.

Pokud rodič odpoví „ano“, pak je teprve 
možné požadovat potvrzení od lékaře a sezná-
mit se s bližšími informacemi o zdravotním 
stavu dítěte a jeho specifických potřebách. Na 
přihlášce se tak mohou objevit zvláštní osobní 
údaje, dříve nazývané jako citlivé, které lze 
zpracovávat za přesně stanovených podmínek 
podle čl. 9 obecného nařízení. 

V případě, že na otázku rodič odpoví „ne”, ne-
může škola nutit zákonného zástupce, aby své 
tvrzení ještě dokládal lékařských potvrzením. 
V takovém případě by zpracování překračovalo 
již zmíněnou zásadu minimalizace údajů. 

Názorný postup:

Zdroj: Vlastní zpracování

Vzorové formuláře 
se budou aktualizovat
Pokud jako škola využíváte formuláře zpraco-
vané SMS-službami s.r.o, nemusíte otázku do 
formulářů sami doplňovat. Příslušný vzor bu-
deme aktualizovat, abyste ho měli k dispozici 
pro nejbližší zápis na nový školní rok 2021/2022. 
Problematiku můžete rovněž konzultovat se 
svým pověřencem. Eva Janečková 

Autorka je právnička,
pověřenkyně, historička

a spolupracovnice
SMS-služby s.r.o.

tech (jméno, příjmení, datum narození, místo 
trvalého pobytu) a jejich zákonných zástup-
cích (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, 
případně jiná doručovací adresa).

Dále je třeba odlišit, zda se jedná o předškol-
ní vzdělávání nepovinné nebo povinné (§ 34 
odst. věta první školského zákona). V případě 
nepovinného vzdělávání je zákonnou povin-
ností školy znát i údaje o tom, že (zda) se dítě 
podrobilo stanovenému pravidelnému očko-
vání podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví a o změně některých souvi-
sejících zákonů – taková podmínka je nezbytná 
již pro přijetí (resp. bez očkování dítě nelze při-
jmout).

postup podle § 34 odst. 3 věty druhé školského 
zákona o přednostním přijetí dětí. Ostatně 
i ustanovení § 34 odst. 6 školského zákona umož-
ňuje při rozhodování o přijetí zohlednit zdravot-
ní stav (tj. vyjádření registrujícího lékaře).

S přihlédnutím k § 16 školského zákona lze 
přijmout také argumentaci MŠMT. Pro průběh 
vzdělávání dítěte se speciálními potřebami je 
důležité, aby se škola mohla připravit a přizpů-
sobit výuku, provést potřebné stavební úpravy, 
snížit počet dětí či žáků ve třídě apod.

Ani v těchto situacích však není možné po-
žadovat potvrzení lékaře automaticky u všech 
žádostí o přijetí a porušovat tak výše zmíně-
nou zásadu minimalizace.


