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Doporučení MPSV k poskytování údajů školám a školským zařízením o
sociálním znevýhodnění dětí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy požádalo Ministerstvo práce a
sociálních věcí o spolupráci při sdělování údajů orgány sociálně-právní ochrany dětí
pro posouzení sociálního znevýhodnění dítěte ve smyslu § 16 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
Sociálním znevýhodněním pro účely školského zákona je
a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení dítěte
sociálně patologickými jevy,
b) nařízená ústavní výchova nad dítětem nebo uložená ochranná výchova dítěti,
nebo
c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o
udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu.
Sociální znevýhodnění dítěte je podle školského zákona zohledněno např. při
bezplatném poskytování učebnic a učebních textů nebo při rozhodování o snížení či
prominutí úplaty za školské služby. Na základě § 7 prováděcí vyhlášky MŠMT
č. 72/2005 Sb. je škola rovněž povinna žákům se sociálním znevýhodněním zajistit
odborné poradenské služby.
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Aby školy a školská zařízení mohla posoudit sociální znevýhodnění dítěte,
potřebují některé údaje, obsažené ve spisové dokumentaci Om vedené o dítěti
příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. I když školský zákon ani zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů ( dále
jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“) neobsahuje povinnost orgánů sociálněprávní ochrany sdělovat požadované údaje, doporučuje se v období, než bude
školský zákon a zákon o sociálně-právní ochraně v tomto směru novelizován, údaje
na písemnou žádost školy nebo školského zařízení poskytnout. Oporu pro tuto
spolupráci mají orgány sociálně-právní ochrany dětí v § 57 odst. 3 zákona o
sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého jsou orgány sociálně-právní ochrany
oprávněny zpracovávat vyžádané osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný k plnění
úkolů podle tohoto zákona, a to i tehdy, jestliže se jedná o osobní údaje označené
podle zvláštního právního předpisu jako citlivé. Zpracováním osobních údajů se
přitom v souladu s § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
rozumí též jejich používání, předávání a šíření. Podle § 55 odst. 6 zákona o
sociálně-právní ochraně dětí je dále obecní úřad obce s rozšířenou působností
oprávněn využívat údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se dítěte pouze
v zájmu dítěte. Zohlednění

sociálního znevýhodnění dítěte v rámci školního

vzdělávání je jednoznačně v jeho zájmu, a proto se orgány sociálně-právní ochrany
dětí nemusí obávat porušení povinné mlčenlivosti podle zákona o sociálně-právní
ochraně.
Školy a školská zařízení je však třeba při poskytnutí údajů o dítěti upozornit na
ustanovení § 57 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého mají
povinnost zachovávat mlčenlivost i jiné fyzické osoby, které se při spolupráci
s orgány sociálně-právní ochrany a zařízeními sociálně-právní ochrany seznámily
s údaji, o nichž jsou zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany

povinni

zachovávat mlčenlivost.
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