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Informace k žádosti o souhlas se zřízením přípravné třídy dle § 47 zákona 561/2004 Sb.
v platném znění (školský zákon)
Dle zákona 82/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony, se upravují podmínky pro zřízení přípravných tříd dle § 47. Nově jsou
přípravné třídy základní školy určeny nikoli pro děti s diagnostikovaným sociálním
znevýhodněním, ale pro děti, u nichž může zařazení do přípravné třídy vyrovnat jejich
vývoj, zejména pro děti s odkladem povinné školní docházky. Nově se také zvyšuje nejnižší
možný počet dětí na 10.
Znění § 47 zákona 82/2015 Sb.:
Přípravné třídy základní školy
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy
základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl
povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude
vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a
krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných
registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy6), souhlas ministerstva.
(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost
zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského
zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je
součástí školního vzdělávacího programu.
Platnost § 47 odst. 1) zákona 82/2015 Sb.: od 17. 4. 2015
Účinnost § 47 odst. 1) zákona 82/2015 Sb.: od 1. 9. 2015
Pro § 47 odst. 1) zákona 82/2015 Sb. nejsou uvedena přechodná ustanovení
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Dle sdělení MŠMT mohou zřizovatelé (dále jen žadatel) předkládat žádosti o souhlas
se zřízením přípravné třídy dle § 47 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, již nyní,
před účinností § 47 odst. 1) zákona 82/2015 Sb. Rovněž školská poradenská zařízení mohou
v současné době již posuzovat došlé žádosti o doporučení k zařazení do přípravné třídy
základní školy.
V žádosti o souhlas se žadatel zaváže, že zřizuje přípravnou třídu základní školy pro děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení
do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně, u kterých byl povolen odklad povinné školní
docházky. Dále pak, že o zařazení dětí do přípravné třídy rozhodne ředitel školy na žádost
zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.
Krajský úřad neobdržel s ohledem na výše uvedenou novelu školského zákona žádné navýšení
finančních prostředků. Z rezervy, kterou povinně vytváří, není možné zaručit úhradu takto
vzniklých nových výkonů. Z tohoto důvodu doloží žadatel, jako součást žádosti o zřízení
přípravné třídy, jakým způsobem bude zajištěno financování mzdových nákladů přípravných tříd
v období září – prosinec 2015 v případě, že prostředky z rezervy regionálního školství budou
nedostatečné. Od ledna 2016 bude financování mzdových nákladů na přípravné třídy řešeno
normativním rozpisem z prostředků MŠMT na kalendářní rok 2016.
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