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Vážená paní náměstkyně,
Vážený pane řediteli,
obracíme se na Vás s aktuálním problémem, který vyvstal nyní v období zápisů k povinné
školní docházce, v souvislosti se zařazováním dětí do přípravných tříd základních škol.
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které jsme ověřovali telefonicky
s pověřenou pracovnicí odboru základního vzdělávání, je takové, že do přípravné třídy nejde
již nyní zařadit jiné dítě než s odkladem povinné školní docházky, přestože aktuálně platná
právní úprava umožňuje do přípravných tříd zařadit všechny děti, u nichž je předpoklad,
že to vyrovná jejich vývoj.
Domníváme se, že při zařazování dětí do přípravných tříd, které je správním řízením
podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů musí ředitel
školy jako správní orgán vycházet z právní úpravy účinné v době rozhodnutí, a nikoliv právního
stavu, který nastane od 1. 9. 2017. Ve zvýšené míře zaznamenáváme dotazy a nesouhlasná
stanoviska zákonných zástupců dětí, kteří splnili formální podmínky pro zařazení dítěte do
přípravné třídy a ředitel školy jim nevyhoví s odkazem na právní úpravu, která je nyní neplatná.
Stejně tak se na nás ve zvýšené míře obracejí ředitelé základních škol.
Jak v textu aktuálně platného znění § 47 odst. 1 školského zákona, tak v textu znění
účinného od 1. 9. 2017 se hovoří o zařazení dítěte, nikoliv o vzdělávání, přikláníme
se (společně s odborníky v oblasti správního práva) k názoru, že do 31. 8. 2017 ředitel školy
nemá zákonný důvod k odmítnutí zařazení dítěte bez odkladu povinné školní docházky,
u něhož bylo zařazení do přípravné třídy doporučeno školským poradenským zařízením,
a je předpoklad, že toto zařazení vyrovná jeho vývoj.
Přestože se dítě v přípravné třídě bude vzdělávat až od 1. 9. 2017, k jeho zařazení
dochází již nyní, kdy je právní úprava zamezující zařazení dítěte bez odkladu povinné školní
docházky ještě neplatná.
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Také z věcného hlediska se domníváme, že v prvním roce povinného předškolního
vzdělávání by zejména pro děti ze sociálně vyloučených lokalit vzdělávání v přípravné třídě
základní školy hlavního vzdělávacího proudu ještě mělo být umožněno. Řada mateřských škol
v tuto chvíli není na vzdělávání těchto dětí kvalitně připravena. Bylo by vhodné v následujícím
školním roce využít zkušenosti pedagogů z přípravných tříd běžných základních škol ke zvýšení
kompetencí pracovníků mateřských škol v podpoře těchto dětí (např. formou vzájemných
hospitací, diskuzí nad obsahem školních vzdělávacích programů, strukturou činností, forem
práce apod.).
Předem Vám děkujeme za zvážení výše uvedených argumentů k možnosti zařazování dětí do
přípravných tříd do 31. 8. 2017 a prosíme o zaslání písemného stanoviska k této problematice.

S poděkováním a pozdravem

_____________________
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
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