Informace k postavení škol při zdravotnických zařízeních
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zastává názor, že školský zákon rozeznává školy
při zdravotnických zařízeních jako zvláštní kategorii. Za standardních okolností však nepůjde
bez dalšího o školy uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.
Nic to však nemění na možnosti stanovit specifická pravidla pro všechny školy při
zdravotnických zařízeních jako takové. U těchto škol bude vzhledem k jejich mimořádnému
charakteru i nadále platit, že k zařazení do nich se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře
a souhlas zákonného zástupce žáka (viz příslušná ustanovení § 1b vyhlášky č. 14/2005 Sb.
a § 5a vyhlášky č. 48/2005 Sb. po poslední novelizaci provedené vyhláškou č. 197/2016 Sb.).
Nelze pominout, že výše uvedené vyhlášky obsahují rovněž speciální ustanovení týkající se
zejména organizační stránky vzdělávání v těchto školách. Jde zejména o normu, že škola při
zdravotnickém zařízení má nejméně 10 žáků. Dále platí, že třída školy při zdravotnickém
zařízení má nejméně 6 a nejvýše 14 žáků s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím
potřebám a při zajištění jejich bezpečnosti a zdraví.
Na okraj poznamenáváme, že nic nevylučuje, aby ta samá právnická osoba vykonávala jak
činnost školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, tak školy při zdravotnickém zařízení.
Tomu nasvědčuje rovněž dikce ustanovení § 181 odst. 1 školského zákona, dle něhož kraje
zřizují jak mateřské, základní, střední školy a školská zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16
odst. 9, tak školy při zdravotnických zařízeních. Je tedy zřejmé, že se zvláštním postavením
škol při zdravotnických zařízeních školský zákon přímo počítá. Z praktického hlediska může
být často žádoucí, aby kraje zřizovaly tyto školy v rámci téže právnické osoby.
Skutečnost, že jedna právnická osoba vykonává jak činnost školy podle § 16 odst. 9, tak školy
při zdravotnickém zařízení (ale v režimu „běžné“ školy), je třeba dostatečně určitým
způsobem vyjádřit ve zřizovací listině. Pokud však u školy při zdravotnickém zařízení není
uvedeno jinak, má se za to, že sama o sobě není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona.
To platí i v případě, kdy je v rámci téže právnické osoby rovněž zřízena škola pro žáky
s některým ze znevýhodnění uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona.
U těch škol při zdravotnickém zařízení, které budou zřízeny podle § 16 odst. 9 (tj. školy
zřízené pro některé konkrétní znevýhodnění uvedené v tomto ustanovení), je však nutné rovněž
splnit další podmínky pro zařazení do takové školy, jimiž jsou písemná žádost, doporučení
školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta.

