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V Praze 15.1.2020  

Vážený pane ministře,  

 

Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „PKSPOD“) se seznámila s „Návrhem 

zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŠkolZ“),  

a některých dalších zákonů a tímto vyjadřuje nesouhlas s některými navrhovanými změnami, 

které se dotýkají činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), které jsou 

v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Vzhledem ke znění navrhovaných změn je na místě se domnívat, že návrhy nebyly zřejmě 

dostatečně prodiskutovány s MPSV. V současné době navíc probíhá novela zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“) a žádné povinnosti ve vztahu ke školám  

a školským zařízením zde navrženy nejsou.  

Pro PKSPOD jsou nejvíce problematická níže uvedená navržená ustanovení:  

Ad § 16d odst. 1: Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu informuje orgán 

sociálně-právní ochrany dětí o jednání zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého žáka, 

zejména  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. 

Datovou schránkou: vidaawt 

 

Na vědomí – viz rozdělovník níže: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Veřejný ochránce práv 

Výbor pro práva dítěte  
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a) odmítne-li zákonný zástupce dítěte nebo žáka vyhledání pomoci školského poradenského 

zařízení ve zjevném rozporu se zájmem dítěte, nebo  

b) odmítne-li zákonný zástupce dítěte nebo žáka ve zjevném rozporu se zájmem dítěte nebo 

žáka způsob vzdělávání na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

K navrženému paragrafovému znění podotýkáme, že není smyslem a podstatou existence 

OSPOD, aby o každé neshodě mezi školou a zákonnými zástupci byl okamžitě informován. 

Bohužel ze zkušeností z přímé práce výkonu SPOD zažíváme nedůslednost školských pracovníků 

využívat opatření, které umožňuje již současné znění školského zákona.  

ŠkolZ by měl především pamatovat samostatně na kárná opatření v rámci přestupků na úseku 

školství a na to, aby zákonní zástupci plnili povinnosti vzhledem ke školským zařízením,  

a nikoliv využívat OSPOD jako sankční nástroj na nezletilé a jejich zákonné zástupce pro oblast 

školství. Paragraf je nazván jako součinnost školy a OSPOD, což jenom evokuje nedostatečné 

kapacity školy a školského systému vyřešit problém samostatně a úkoluje se zde jiný subjekt, 

který s povinnostmi zákonných zástupců na úseku školství nemá nic společného. OSPOD 

nemůže řešit nespolupráci zákonných zástupců, resp. nezletilých, pokud negují spolupráci  

a poskytnutí pomoci ze strany poradenského zařízení. Z navrženého ustanovení rovněž není 

jasné, jakým způsobem souvisí zájem dítěte s nevyužitím poradenského školského zařízení, 

nadto na základě rozhodnutí zákonných zástupců. Rodiče jsou co do péče a zajištění zájmu 

jejich dítěte nejvíce povolaní a v demokratické společnosti je nepřípustné, aby si kdokoli 

přivlastňoval vyšší rozhodovací pravomoci, než mají zákonní zástupci, či k takovému účelu 

zneužíval nástroje veřejné moci, kterým OSPODy jsou.  

Ad § 16d odst. 2: Orgán sociálně-právní ochrany dětí vyrozumí školu nebo školské zařízení do 

3 měsíců ode dne, kdy obdržel informaci podle odstavce 1, zda shledal, že se jedná o dítě, na 

které se zaměřuje sociálně-právní ochrana a zda uplatňuje opatření sociálně-právní ochrany 

dětí65).  

Ad § 51 odst. 5 písm. f) ZSPOD: oznámit škole nebo školskému zařízení, že dítě, které vzdělává 

nebo mu poskytuje školské služby, je dítětem uvedeným v § 6, a informovat školu nebo 

školské zařízení o skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

PKSPOD poukazuje na skutečnost, že takový návrh shledává jako přímé ohrožení ochrany práv  

a zájmů dítěte. Jedná se především o bezprostřední ohrožení ochrany jeho soukromí, kterou mu 

zaručuje Úmluva o právech dítěte. Výkon veřejné správy v tak intimních a soukromých věcech 
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jako je rodina, dětství a rodičovství nemůže být oznamován a sdělován samostatným právním 

subjektům, byť se jedná o instituce, které bezesporu jednají a působí ku prospěchu dětí.   

Zcela byla pominuta skutečnost, že zatímco OSPOD jsou vázány mlčenlivostí, na pedagogické 

pracovníky se žádná taková povinnost nevztahuje, tzn., budou seznámeni s aktuální situací 

dítěte, která se následně může stát věcí zcela veřejnou, informuje-li učitel ostatní děti, rodiče 

ostatních dětí, nebo jakékoliv jiné osoby, nehrozí mu za to žádný postih, protože se na něho 

nevztahuje povinnost mlčenlivosti, a dítěti může skutečnost, že se jeho životní situace stane 

veřejně probíraným tématem, výrazně uškodit.  

 

Vážený pane ministře,  

protože navrhované změny se zásadně dotýkají práv dětí a rodičů a dle PKSPOD nerespektují 

základní práva zaručená státem ratifikovanou Listinou a Úmluvou, dovoluje si PKSPOD požádat 

o stažení těchto ustanovení novely ŠkolZ. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Jana Dvořáková, v. r. 

Předsedkyně Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí, z.s. 

 

 

Na vědomí:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: datovou schránkou: sc9aavg 

- Ministryně práce a sociálních věcí                                                                                              

- Náměstkyně sekce podpory rodiny 

- Ředitelka rodinné politiky a ochrany práv dětí 

Zmocněnkyně pro lidská práva: datovou schránkou: jz5adky 

Výbor pro práva dítěte: datovou schránkou: trfaa33 
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