Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
§ 16
Vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami
(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními
vzdělávacími potřebami je osoba se
zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním
znevýhodněním.
(2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto
zákona
mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové
postižení,
vady řeči, souběžné postižení více vadami,
autismus
a vývojové poruchy učení nebo chování.
(3) Zdravotním znevýhodněním je pro účely
tohoto
zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc
nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k
poruchám
učení a chování, které vyžadují zohlednění při
vzdělávání.
(4) Sociálním znevýhodněním je pro účely
tohoto
zákona
a) rodinné prostředí s nízkým sociálně
kulturním postavením, ohrožení sociálně
patologickými jevy,
b) nařízená ústavní výchova nebo uložená
ochranná výchova, nebo
c) postavení azylanta, osoby požívající
doplňkové
ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní
ochrany na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu.
(5) Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a
studentů zjišťuje školské poradenské zařízení.
(6) Děti, žáci a studenti se speciálními
vzdělávacími potřebami mají právo na
vzdělávání, jehož obsah, formy a metody
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a

možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek,
které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou
pomoc školy a školského poradenského zařízení.
Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a
zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke
vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné
podmínky odpovídající jejich potřebám. Při
hodnocení žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží
k povaze postižení nebo znevýhodnění. Délku
středního a vyššího odborného vzdělávání může
ředitel školy ve výjimečných případech
jednotlivým žákům nebo studentům se
zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o
2 školní roky.
(7) Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením
mají právo bezplatně užívat při vzdělávání
speciální
učebnice a speciální didaktické a kompenzační
učební
pomůcky poskytované školou. Dětem, žákům a
studentům, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se
zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí
nebo prostřednictvím znakové řeči. Dětem, žákům
a studentům, kteří nemohou číst běžné písmo
zrakem, se zajišťuje právo na vzdělávání s
použitím Braillova hmatového písma. Dětem,
žákům a studentům, kteří se nemohou
dorozumívat mluvenou řečí, se zajišťuje právo na
bezplatné vzdělávání pomocí nebo
prostřednictvím náhradních způsobů
dorozumívání.
(8) Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení,
zřizují se pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením školy, popřípadě v rámci školy
jednotlivé
třídy, oddělení nebo studijní skupiny s
upravenými
vzdělávacími programy. Žáci s těžkým mentálním
postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem
mají
právo se vzdělávat v základní škole speciální,
nejsou-li
vzděláváni jinak.
(9) Ředitel mateřské školy, základní školy,
základní
školy speciální, střední školy a vyšší odborné
školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve
které se

vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními
vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta
pedagoga.
V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodněním je
nezbytné vyjádření školského poradenského
zařízení.
(10) Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo
studijní skupiny s upravenými vzdělávacími
programy

v rámci školy podle odstavce 8 a ke zřízení
funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v
případě škol zřizovaných ministerstvem či
registrovanými církvemi
nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo
přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva
zřizovat
církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva,
v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli
souhlas krajského úřadu.

