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Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2018
Dne 8. prosince byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění
vyhlášky č. 270/2017 Sb. (dále jen „druhá novela vyhlášky“). Od 1. ledna dochází na základě druhé
novely vyhlášky ke změně normované finanční náročnosti podpůrných opatření personálního
charakteru. Nově se použije pro výpočet prostředků ze státního rozpočtu nižší platový stupeň (pátý
u pedagogických pracovníků a sedmý u nepedagogických pracovníků) a ruší se normativní financování
nenárokové složky platu u těchto podpůrných opatření. Toto snížení se uplatní i u podpůrných
opatření, která jsou poskytována dnes, případně začnou být poskytována do 31. prosince 2017. Tři
měsíce po zveřejnění druhé novely vyhlášky (tedy ode dne 9. 3. 2018) začnou školská poradenská
zařízení doporučovat podpůrná opatření asistenta pedagoga ve změněné podobě. Novela vyhlášky
rozlišuje podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby tohoto podpůrného
opatření. Školská poradenská zařízení budou vyhodnocovat, která z těchto podob je v daném případě
potřebná pro naplňování práv žáka. Od 9. 3. 2018 se začne uplatňovat i nové odstupňování činnosti
asistenta pedagoga podle potřebného časového rozsahu. Dosavadní právní úprava vycházela ze 4
možností (po čtvrtinách úvazku). Nová právní úprava umožňuje 7 různých časových rozsahů podpory,
z nichž školské poradenské zařízení doporučí tu, která nejlépe odpovídá potřebám žáka.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce
2017/2018
MŠMT zveřejňuje komplexní informaci pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře, které se
koná ve školním roce 2017/2018. Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace
o přijímacím řízení ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018 v návaznosti na změny v přijímacím
řízení přijaté v předcházejícím období.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-pro-prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore-ve

Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků
v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“
MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol
podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“.
Program navazuje na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce
2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017" a je zaměřen na podporu pedagogů
pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky středních škol, kteří dosahují
vynikajících výsledků v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT. Mezi další cíle tohoto programu patří
zvýšení zájmu a motivace žáků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní
úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Školy získají v závislosti na úspěšnosti svých
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žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle počtu bodů
obdrží v roce 2019 finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů
podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky
v soutěži.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-hodnoceni-zaku-a-skol-podle-1

Výsledky dotačního a rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání v roce 2018
MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v rozvojovém a dotačním programu na podporu práce
s dětmi a mládeží Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2018. Z tohoto
programu budou podpořeny, krajská, ústřední a mezinárodní kola soutěží uveřejněných ve Věstníku
MŠMT. Ústřední kola soutěží budou podpořena v částce 13 364 168 Kč. Pro zabezpečení účasti týmů v
mezinárodních soutěžích byla vyčleněna částka ve výši 3 191 832 Kč. Okresní a krajská kola soutěží
budou podpořena částkou 21 891 000 Kč.
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-dotacniho-a-rozvojoveho-programu-podpora-soutezi-a

Probíhá analýza častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených
projektů
Odbor administrace zjednodušených projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzev
02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I. V průběhu ledna 2018 budou pro příjemce připraveny
podrobnější informace k častým chybám, které by měly přispět ke snížení počtu nedostatků ve
zprávách o realizaci zjednodušených projektů.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/probiha-analyza-castych-chyb-ve-zpravach-o-realizaci

Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. prosince 2017 metodický výklad Stanovení sazeb mezd/platů
dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje
vzdělávání II.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvojevzdelavani-ii-1

Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (koordinovaný přístup k sociálně
vyloučeným lokalitám) II
Řídicí orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna aktualizovaná verze
textu výzvy č. 02_16_039 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. V aktuálně platné verzi výzvy došlo k
prodloužení příjmu žádostí o podporu z 11. 12. 2017 na 29. 12. 2018 do 14:00. Současně byla
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zveřejněna aktualizovaná verze Přílohy č. 1 – Indikátory, kde byly pro žadatele upřesněny specifikace
pro aktivity.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl

