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K AT E Ř I N A   V A L A C H O V Á  
min ist ryn ě ško lst v í ,  mlád ež e a  tě lovýchovy  

 
 

V Praze dne 22. února 2016 
Č. j.: MŠMT-28603/2016 
Příloha 

 
 

Opatření  
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,  

kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
 

Čl. 1 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy mění v souladu s § 4 odst. 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydaný opatřením 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 31504/2004-22 ze dne 13. prosince 2004, 

ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 27002/2005-22 ze dne 

29. srpna 2005, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 24653/2006-24 

ze dne 30. dubna 2007, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č.j. 15523/2007-22 ze dne 26. června 2007, Opatření ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy č.j. 12586/2009-22 ze dne 16. prosince 2009, Opatření ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy č.j. 20092/2010-2 ze dne 20. července 2010, Opatření ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 20772/2010-2 ze dne 20. srpna 2010, Opatření ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012, Opatření 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013 

a Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-26522/2013 ze dne 

9. července 2013.   

Čl. 2 

Text Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve znění tohoto opatření je 

účinný v plném rozsahu od 1. září 2016 a je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření. 
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Čl. 3 

Školy poskytující základní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, 

nejpozději do  1. září 2016, s výjimkou případů uvedených v Čl. 4.  

Čl. 4 

Školy nebo třídy, jejichž školní vzdělávací program byl vydán v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání – přílohou upravující vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením, uvedou tyto školní vzdělávací programy do souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, 

nejpozději do 1. září 2018. Do doby uvedení školního vzdělávacího programu do souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, 

upravuje škola podmínky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle jejich 

speciálních vzdělávacích potřeb a vychází zejména z tohoto Rámcového vzdělávacího 

programu. 

Čl. 5 

Od 1. září 2016 jsou žáci v základním vzdělávání vzděláváni v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, s výjimkou 

případů uvedených v Čl. 6 . 

Čl. 6 

Od 1. září 2016 žáci druhého stupně základního vzdělávání, kteří se vzdělávali podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením, dokončí základní vzdělávání podle dosavadního 

školního vzdělávacího programu vydaného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání – přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením. Zákonný zástupce žáka může požádat o vzdělávání podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření. 

Čl. 7 

Platnost Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, včetně přílohy 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, vydaného podle dosavadních 

opatření, končí dnem 31. srpna 2016. 

Čl. 8 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 2016. 

 

Kateřina Valachová, v.r. 


