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stručně ze školství5×
Kariérní řád schválen Poslaneckou 
sněmovnou
Kariérní řád se po 20 letech příprav dostal do 
Poslanecké sněmovny, kde byl ve třetím čtení 
schválen. Novela zákona o pedagogických pra-
covnících, která kariérní řád zavádí, nyní zamíří 
do Senátu. V případě následného schválení se-
nátory a podpisu prezidenta budou učitelé zařa-
zeni do tří stupňů od začínajících po vynikající. 
Podle tohoto zařazení budou také odměňováni.

Půlroční studijní volno pro učitele 
nebylo podpořeno poslanci
Někteří poslanci navrhovali do novely zákona 
o pedagogických pracovnících začlenit také ná-
rok na půlroční studijní volno pro učitele jed-
nou za 15 let, podle jiného návrhu jednou za 10 
let. Ani jeden z těchto návrhů však nezískal šir-
ší podporu poslanců, přestože jej doporučoval 
sněmovní školský výbor.

Doporučení veřejné ochránkyně práv 
k povinné školní docházce
Ombudsmanka zveřejnila doporučení k rovné-
mu přístupu k povinné školní docházce (www.
ochrance.cz). Doporučení vyhodnocuje nejčas-
těji používaná kritéria, na základě kterých ředi-
telky a ředitelé škol rozhodují o přijetí k základ-
nímu vzdělávání. Cílem doporučení je zejména 
zhodnocení kritérií z hlediska souladu se škol-
ským a  antidiskriminačním zákonem a  jejich 
uplatnění na různé skupiny dětí, zejména děti 
tzv. spádové a nespádové.

Nové podmínky pro přijímání žáků 
do přípravných tříd
Novela školského zákona změnila pravidla pro 
zařazování dětí do přípravných tříd. Od škol-
ního roku 2017/2018 nově platí, že v přípravné 
třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, 
u kterých je předpoklad, že zařazení do příprav-
né třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl sou-
časně povolen odklad povinné školní docházky. 
Děti, kterým nebyl povolen odklad povinné 
školní docházky, tedy nebude možné do pří-
pravné třídy základní školy zařadit. K této změ-
ně došlo v  návaznosti na zavedení povinného 
předškolního vzdělávání.

Občanské vzdělávání v českých 
školách
Česká školní inspekce zveřejnila tematickou 
zprávu k  občanskému vzdělávání v  základních 
a středních školách ve školním roce 2015/2016. 
Do inspekčního zjišťování bylo zahrnuto 951 ZŠ 
elektronicky a 145 ZŠ prezenčně. V ZŠ byla ve 
sledovaném období odborně erudovaných uči-
telů občanského vzdělávání více než polovina. 
Ve třetině ZŠ chyběla v občanském vzdělávání 
témata formulovaná v  RVP jako prioritní pro 
úspěšné začlenění žáka do demokratické spo-
lečnosti (aktivní přístup k  lidským právům, 
rozvoj občanských kompetencí, prevence extre-
mismu). 
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