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VI. 
PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 
 
(…..) 
 

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků 
a studentů nadaných 

 
§ 16 

 
Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí 

osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých 
práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 
Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 
odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, 
žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo 
na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.  

(2) Podpůrná opatření spočívají v  
a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,  
b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských 

služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně 
prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,  

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,  
d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 

pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob11a), Braillova 
písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,  

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými 
vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,  

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,  
g) využití asistenta pedagoga,  
h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo 
studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních 
právních předpisů, nebo  

i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo 
technicky upravených.  

(3) Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení do pěti stupňů podle organizační, 
pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze 
kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské 
zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta 
nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná 
opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte, žáka 
nebo studenta a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do 
jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis.  

(4) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 
doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 
lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské 
zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s 
příslušným školským poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným 
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souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné 
podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta.  

(5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou 
nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, 
studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka.  

(6) Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské 
zařízení po projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo 
žáka poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že 
podpůrné opatření již není nezbytné.  

(7) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který nemůže vnímat 
řeč sluchem, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících 
a hluchoslepých osob, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta. Žákům a 
studentům vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběžně poskytuje vzdělávání také 
v psaném českém jazyce, přičemž znalost českého jazyka si tito žáci a studenti osvojují 
metodami používanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Využívá-li škola nebo 
školské zařízení tlumočníka českého znakového jazyka, zajistí, aby jeho činnost vykonávala 
osoba, která prokáže vzdělání, nebo praxi a vzdělání, jimiž získala znalost českého 
znakového jazyka na úrovni rodilého mluvčího a tlumočnické dovednosti na úrovni 
umožňující plnohodnotné vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta.  

(8) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který při komunikaci 
využívá prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo 
zajištěno vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo 
studenta.  

(9) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 
postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými 
vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze 
zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, 
studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo 
studenta uvedené ve větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k 
povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a 
výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření 
podle odstavce 2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho 
práva na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo 
studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského 
zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta.  

(10) Ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle odstavce 9 je v případě 
škol zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými 
společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní 
školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě ostatních škol souhlas krajského úřadu.  

(11) Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního 
rozpočtu podle § 161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud 
dalo k využití asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo v případě škol 
zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, 
kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo 
krajský úřad v případě ostatních škol. 
 
(…..) 
 

Organizace vzdělávání ve školách  
 

§ 23 
Organizace škol  

 
(1) Mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídy, vyšší odborná 

škola na studijní skupiny, konzervatoř a základní umělecká škola na oddělení a jazyková 
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škola s právem státní jazykové zkoušky na kursy.  
(2) Třídy, studijní skupiny a oddělení všech škol, jejichž činnost vykonává jedna 

právnická osoba, se musí nacházet na území kraje, v němž má sídlo tato právnická osoba; 
výjimky povoluje v případech hodných zvláštního zřetele na návrh zřizovatele nebo právnické 
osoby, která vykonává činnost školy, ministerstvo.  

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší počet dětí, žáků 
a studentů v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve 
třídě, studijní skupině a oddělení.  

(4) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů 
stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí 
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem 
podle § 161 až 162.  

(5) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů 
stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za 
předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou 
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 
(…..) 
 

§ 111 
Zájmové vzdělávání  

 
(1) Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou 

činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských 
zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách 
a školních klubech.  

(2) Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky 
a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží 
a přehlídek dětí a žáků.  
 

§ 111a 
Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

 
(1) Vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání trvá 60 minut. 
(2) Školní družina se organizačně člení na oddělení; členění školního klubu 

a střediska volného času stanoví ředitel školského zařízení. 
(3) Do jednoho oddělení školní družiny nebo do jedné organizační jednotky 

střediska volného času nebo školního klubu lze zařadit účastníky z různých ročníků. 
(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší a nejvyšší 

počty dětí a žáků v oddělení školní družiny. 
 
(…..) 
 

§ 121 
 

(1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem typy školských zařízení 
a podrobnosti o obsahu a rozsahu jejich činnosti, organizaci a podmínkách provozu, kritéria 
pro zařazování nebo umisťování dětí, žáků a studentů, popřípadě dalších uživatelů 
vzdělávání a školských služeb, nebo ukončení umístění, o podmínkách, za nichž lze 
vzdělávání a školské služby poskytovat veřejnosti, a o podmínkách úhrady za školské 
služby a o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních.  

(2) Ministerstvo stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví prováděcím právním 
předpisem podrobnější podmínky organizace školního stravování, provozu zařízení školního 
stravování a rozsahu poskytovaných služeb, dále výživové normy podle věkových skupin 
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strávníků a rozpětí finančních normativů na nákup potravin.  
 
(…..) 
 

ČÁST ČTRNÁCTÁ  
FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU  

 
§ 160 

 
(1) Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených tímto zákonem poskytují 

finanční prostředky vyčleněné na činnost 
a) škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, a to na platy, náhrady platů, nebo 

mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci 
vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, 
na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do 
fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze základních 
pracovněprávních vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné zvýšení 
nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9 se 
speciálními vzdělávacími potřebami, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní 
potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž 
výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí 
s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na další nezbytné neinvestiční výdaje spojené s 
provozem škol a školských zařízení a na investiční výdaje zařazené do programu podle 
zvláštního právního předpisu,36) 

b) škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými 
společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 
církevní školy,6) s výjimkou jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, na výdaje 
uvedené v písmenu a) s výjimkou výdajů na pořízení a zhodnocení dlouhodobého 
majetku; tato výjimka se nevztahuje na výdaje na učební pomůcky, 

c) škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí, s výjimkou školských 
výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. c) a jazykových škol 
s právem státní jazykové zkoušky, a to na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady 
mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na 
úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních 
a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů, 
na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených 
s výukou dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9 se speciálními vzdělávacími 
potřebami, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud 
jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou 
vzdělávání, 

d) škol a školských zařízení zřizovaných kraji, s výjimkou jazykových škol s právem státní 
jazykové zkoušky a školských výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 
písm. c), a to na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za 
pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální 
zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb 
a ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů, na výdaje podle 
§ 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků 
a studentů uvedených v § 16 odst. 9 se speciálními vzdělávacími potřebami, výdaje na 
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učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto 
zákona poskytovány bezplatně, a rovněž na výdaje na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. 

(2) Finanční prostředky podle odstavce 1 může právnická osoba vykonávající činnost 
školy použít také tehdy, zajišťuje-li v souladu s tímto zákonem a rámcovým vzdělávacím 
programem povinnou součást vzdělávání dětí, žáků a studentů u jiné fyzické nebo právnické 
osoby. Finanční prostředky podle věty první lze použít na: 
a) úhradu ceny za služby poskytované jinou fyzickou nebo právnickou osobou, finanční 

prostředky podle odstavce 1 písm. c) a d) lze takto použít pouze do úhrnné roční výše 
stanovené krajským úřadem v rozpisu rozpočtu finančních prostředků na činnost školy; 

b) náhradu nákladů, které jiné fyzické nebo právnické osobě prokazatelně a nutně vznikají 
výhradně za účelem uskutečňování praktického vyučování na jejím pracovišti na základě 
smlouvy podle § 65 odst. 2, pokud byla náhrada nákladů v této smlouvě sjednána. 

(3) Finanční prostředky podle odstavce 1 lze v souladu s odstavcem 2 použít pouze 
na náhradu nákladů rozpočtovaných v ceně podle odstavce 2 písm. a) nebo vynaložených 
jinou fyzickou nebo právnickou osobou podle odstavce 2 písm. b), které odpovídají druhům 
nákladů vyplývajícím pro daný případ z odstavce 1; do rozsahu nákladů podle odstavce 1 
písm. a) se pro tyto účely nezapočítávají náklady na pořízení a zhodnocení dlouhodobého 
majetku s výjimkou nákladů na učební pomůcky. 

(4) Ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol 
a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev 
nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva 
zřizovat církevní školy,6) v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem.31) 

(5) Finanční prostředky ze státního rozpočtu podle odstavce 1 písm. b) až d) a 
odstavce 2 se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo 
školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo 
jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem34a), uvedeného ve školních 
matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo 
studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, 
lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem34a), 
uvedeného ve školském rejstříku. Do skutečného počtu podle věty první se započítávají i 
cizinci, kterým se podle tohoto zákona poskytuje vzdělávání nebo školské služby za stejných 
podmínek jako státním občanům České republiky.  

(6)(5) Finanční prostředky nad rozsah finančních prostředků státního rozpočtu 
poskytovaných podle odstavců 1 a 2 hradí právnické osoby, které vykonávají činnost škol 
a školských zařízení, z dalších finančních zdrojů, zejména z vlastních příjmů, z prostředků 
zřizovatele, popřípadě jiných osob. 
 
 

§ 161 
Financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky 

 
(1) Republikové normativy stanoví ministerstvo jako výši výdajů podle § 160 odst. 1 písm. c) 
a d) připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta 
příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, 
středního vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání na kalendářní rok a zveřejňuje je ve 
Věstníku. 
(2) Krajské normativy stanoví krajský úřad jako výši výdajů podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) 
připadajících na jednotku výkonu na kalendářní rok za podmínek stanovených prováděcím 
právním předpisem a zveřejní je. Jednotkou výkonu je jedno dítě, žák, student, ubytovaný, 
stravovaný, lůžko, třída, studijní skupina, oddělení nebo jiná jednotka stanovená zvláštním 
právním předpisem34a). Součástí krajských normativů jsou příplatky na speciální vzdělávací 
potřeby dětí, žáků a studentů. 
(3) Při stanovení krajských normativů vychází krajský úřad zejména z 
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a) dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, 
b) rámcových vzdělávacích programů nebo akreditovaných vzdělávacích programů pro 
           vyšší odborné vzdělávání, 
c) rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti a 
d) naplněnosti tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školách a školských 

zařízeních. 
(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem členění krajských normativů, 
ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, 
vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských 
normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění. 
(5) Ministerstvo rozepisuje na základě republikových normativů podle odstavce 1 a poskytuje 
krajským úřadům formou dotace37) na zvláštní účet kraje finanční prostředky vyčleněné ze 
státního rozpočtu na činnost 
a) škol a školských zařízení zřizovaných krajem na výdaje uvedené v § 160 odst. 1 

písm. d), 
b) škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí na výdaje uvedené v § 

160 odst. 1 písm. c). 
(6) Krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím 
krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. 
b) 
a) rozepisuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 

zařízení, které zřizuje kraj, finanční prostředky podle § 160 odst. 1 písm. d), 
b) rozepisuje a poskytuje přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a 

školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí, finanční prostředky podle § 160 
odst. 1 písm. c). Při rozpisu vychází z návrhů předložených obecními úřady obcí s 
rozšířenou působností. O rozpisu prostředků podle věty první informuje krajský úřad 
příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů 
finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle odstavce 6 písm. b) v souladu 
se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) a krajskými normativy a 
předává je krajskému úřadu.  
 

§ 161 
Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších 

odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními 
samosprávnými celky nebo svazky obcí 

 
(1) Ministerstvo stanoví na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku 

a) pro mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, 
obcí nebo svazkem obcí 

1. normativy jako průměrnou roční výši nárokových složek platů s výjimkou 
platových tarifů podle jiných právních předpisů61) včetně sazby pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož poplatníkem je 
zaměstnavatel, sazby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které platí 
zaměstnavatel za své zaměstnance a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, 
kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „včetně příslušenství“) 
připadající na 1 úvazek pedagogického pracovníka, 

2. normativy jako průměrnou roční výši nenárokových složek platů podle jiného 
právního předpisu62) včetně příslušenství připadající na 1 úvazek pedagogického 
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pracovníka a opravné koeficienty k těmto normativům podle § 161c odst. 1 písm. b), 

3. normativy jako roční výši mzdových výdajů státního rozpočtu včetně 
příslušenství pro ostatní zaměstnance připadající na 1 právnickou osobu vykonávající 
činnost alespoň jedné ze škol uvedených v odstavci 1 písm. a), na 1 další pracoviště, 
dále u mateřských škol a základních škol na 1 třídu a u středních škol v denní formě 
vzdělávání na 1 třídu v oboru vzdělání a u konzervatoří v denní formě vzdělávání na 1 
žáka v oboru vzdělání. Dalším pracovištěm podle věty první se rozumí takové 
pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno 
stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při 
jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako 
samostatná právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, 
střední školy nebo konzervatoře.  

4. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu připadající na 1 úvazek 
učitele v adaptačním období podle jiného právního předpisu63), 

5. opravné koeficienty k normativům na 1 třídu v oboru vzdělání střední školy 
a na 1 žáka v oboru vzdělání konzervatoře podle bodu 3 pro jiné než denní formy 
vzdělávání, 

b) pro školní družiny zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí normativy podle  

1. písmene a) bodu 1,  

2. písmene a) bodu 2, 

c) pro vyšší odborné školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí 

1. normativy jako roční výši mzdových výdajů státního rozpočtu pro 
pedagogické pracovníky včetně příslušenství připadající na 1 studenta v denní 
formě vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu, 

2. normativy jako roční výši mzdových výdajů státního rozpočtu včetně 
příslušenství pro ostatní zaměstnance připadající na 1 právnickou osobu 
vykonávající činnost vyšší odborné školy, na 1 další pracoviště a na 1 studenta 
v denní formě vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu. Dalším 
pracovištěm podle věty první se rozumí takové pracoviště, které s jiným 
pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo 
technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném 
organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako 
samostatná právnická osoba vykonávající činnost vyšší odborné školy.  

3. opravné koeficienty k normativům podle bodu 1 pro jiné než denní formy 
vzdělávání, 

4. opravné koeficienty k normativům na 1 studenta v akreditovaném 
vzdělávacím programu podle bodu 2 pro jiné než denní formy vzdělávání, 

5. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu připadající na 1 úvazek 
učitele v adaptačním období podle jiného právního předpisu63), 

d) pro základní umělecké školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí 

1. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu připadající na 1 žáka ve 
stupni uměleckého oboru, 
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2. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu připadající na 1 úvazek 
učitele v adaptačním období podle jiného právního předpisu63), 

e) pro mateřské školy, základní školy, školní družiny, střední školy a konzervatoře a 
vyšší odborné školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí normativy jako roční 
výši ostatních neinvestičních výdajů státního rozpočtu připadajících na 1 dítě, 1 žáka 
na 1. stupni základní školy, 1 žáka na 2. stupni základní školy, 1 dítě nebo 1 žáka ve 
školní družině, 1 žáka v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání a 1 studenta v denní 
formě vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu. 

(2) Vláda stanoví nařízením pro základní školy a střední školy zřizované krajem, 
obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního 
rozpočtu na 1 třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro 
konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky 
financovaný ze státního rozpočtu na 1 ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu 
žáků v ročníku. Maximální počet hodin výuky se stanoví v souladu s rámcovými 
vzdělávacími programy pro jednotlivé obory vzdělání a příslušnými právními předpisy. 
Při stanovení maximálního počtu hodin výuky se zohledňuje dělení tříd. 

(3) Ministerstvo stanoví pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost 
školy nebo školského zařízení uvedených v odstavci 1 výši finančních prostředků na 
kalendářní rok jako součet 

a) tarifních platů pedagogických pracovníků60) včetně příslušenství, 

b) součinů normativů podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2 a písmene b) a počtu 
jednotek, na které uvedené normativy připadají, a opravných koeficientů podle § 161c 
odst. 1 písm. b), 

c) mimotarifních platových nároků kariérního systému učitelů včetně příslušenství, 

d) součinů normativů podle odstavce 1 písm. a) bodu 4, písm. c) bodu 5 a písm. d) 
bodu 2 a počtu jednotek, na které uvedené normativy připadají; 

e) součinů normativů podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, písm. c) bodu 1 a 2, písm. d) 
bodu 1 a písm. e) a počtu jednotek, na které uvedené normativy připadají; 

f) součinů normativů na 1 třídu v oboru vzdělání střední školy nebo normativu na 1 
žáka v oboru vzdělání konzervatoře a počtů tříd v oboru vzdělání střední školy v jiných 
formách vzdělávání nebo počtů žáků v oboru vzdělání konzervatoře v jiných formách 
vzdělávání a opravných koeficientů podle odst. 1 písm. a) bodu 5, 

h) součinů normativů podle odstavce 1 písm. c) bodu 1 a počtů studentů v jiných 
formách vzdělávání než v denní formě a opravných koeficientů podle odstavce 1 písm. 
c) bodu 3, 

i) součinů normativů na 1 studenta podle odstavce 1 písm. c) bodu 2 a počtů studentů 
v jiných formách vzdělávání než v denní formě a opravných koeficientů podle 
odstavce 1 písm. c) bodu 4, a 

j) součinů příplatků podle § 161c odst. 1 písm. a) a počtu jednotek, na které uvedené 
příplatky připadají. 
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(4) Výše finančních prostředků podle odstavce 3 písm. a) a b) se stanoví do 
výše odpovídající maximálním počtům hodin stanovených podle odstavce 2 a podle § 
161c odst. 2 písm. c). 

(5) Krajský úřad v přenesené působnosti v souladu se zásadami stanovenými 
ministerstvem podle § 170 písm. b) rozepisuje a formou dotace64) poskytuje finanční 
prostředky podle odstavce 3 jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost 
škol a školských zařízení v souladu s výší prostředků stanovenou ministerstvem a po 
případné úpravě podle odstavce 6. 

(6) Při rozpisu finančních prostředků podle odstavce 5 provádí krajský úřad 
kontrolu správnosti všech jednotek výkonu rozhodných pro rozpis finančních 
prostředků pro jednotlivé právnické osoby. V případě zjištění rozdílů oproti jednotkám 
výkonu použitým ministerstvem pro vymezení finančních prostředků, upraví rozpis 
finančních prostředků jednotlivým právnickým osobám podle zjištěné skutečnosti a o 
provedených změnách následně informuje ministerstvo. Kontrolu podle věty první u 
právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí provádí krajský úřad 
prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

 
60) Příloha č. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
61) § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, § 124 a 133 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů. 
62) § 131, § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
63) § 29b odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
64) § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 
§ 161a 

Financování dětských domovů, školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou péči, domovů 

mládeže a internátů zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí 

(1) Ministerstvo stanoví na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku pro dětské 
domovy, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školská 
zařízení pro preventivně výchovnou péči, domovy mládeže a internáty zřizované 
krajem, obcí nebo svazkem obcí republikové normativy jako roční výši výdajů státního 
rozpočtu připadající na 

a) 1 rodinnou skupinu dětského domova, 

b) 1 lůžko kapacity školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy, nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči, 

 c) 1 ubytovaného v domově mládeže a internátu. 

(2) Krajský úřad v přenesené působnosti v souladu se zásadami stanovenými 
ministerstvem podle § 170 písm. b) rozepisuje prostřednictvím krajských normativů a 
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formou dotace podle jiného právního předpisu64) poskytuje právnickým osobám 
vykonávajícím činnost školských zařízení uvedených v odstavci 1 v závislosti na jejich 
vykonávané činnosti finanční prostředky na výdaje uvedené v § 160. 

 

§ 161b 

Financování ostatních školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky 
nebo svazky obcí 

(1) Ministerstvo stanoví na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku pro školská 
zařízení neuvedená v § 161 a 161a, a pro mzdové výdaje ostatních zaměstnanců a 
ostatní neinvestiční výdaje školních družin zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí 
republikové normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na činnost školských 
zařízení uvedených v tomto odstavci, připadajících na 1 dítě, žáka a studenta 
v mateřské a základní škole a v denní formě vzdělávání ve střední škole, konzervatoři 
a ve vyšší odborné škole. 

(2) Krajský úřad v přenesené působnosti v souladu se zásadami stanovenými 
ministerstvem podle § 170 písm. b) rozepisuje prostřednictvím krajských normativů a 
formou dotace podle jiného právního předpisu64) poskytuje právnickým osobám 
zřízeným krajem, obcí nebo svazkem obcí a vykonávajícím činnost školského zařízení 
uvedeného v odstavci 1 finanční prostředky na výdaje uvedené v § 160.  

 
§ 161c 

Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními 
samosprávnými celky nebo svazky obcí 

(1) Ministerstvo stanoví na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku  

a) příplatky na jednotlivá podpůrná opatření podle § 16 stanovené se zřetelem k 
normované finanční náročnosti podpůrných opatření stanovené jiným právním 
předpisem, 

b) opravné koeficienty k normativům podle § 161 odst. 1 písm. a) bodu 2 a písm. b) 
bodu 2 zohledňující naplněnost tříd a oddělení v jednotlivých mateřských, základních 
a středních školách a školních družinách a opravné koeficienty k normativům podle § 
161 odst. 1 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 zohledňující vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami v jednotlivých mateřských, základních a středních 
školách a konzervatořích a školních družinách, 

c) kritéria pro rozpis rezervy podle odstavce 3 písm. g) z rozpočtu ministerstva do 
rozpočtů jednotlivých krajů a kritéria pro jeho úpravu.  

(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 

a) termíny, rozsah a způsob předkládání údajů o počtech pedagogických pracovníků, 
jejich mzdových nárocích a míře přímé pedagogické činnosti a o počtu hodin 
vzdělávání pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, 
školní družiny, střední školy nebo konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem 
obcí,  
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b) členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky 
výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, 
ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich 
zvýšení a jejich zveřejnění, 

c) maximální počty hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole a školní 
družině zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí v závislosti na jejich organizační 
struktuře a maximální počty hodin výuky v přípravných třídách základní školy a ve 
třídách přípravného stupně základní školy speciální financované ze státního rozpočtu. 

(3) Ministerstvo rozepisuje a poskytuje formou dotace podle jiného právního 
předpisu65) na zvláštní účet kraje finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu 
na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí na 
výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. c) a d) (dále jen „přímé výdaje“). Výše dotace 
podle věty první je tvořena součtem 

a) tarifních platů pedagogických pracovníků pro jednotlivé školy a školská zařízení 
uvedená v § 161 odst. 1 písm. a) a b) do výše odpovídající maximálnímu počtu hodin 
stanovených podle odstavce 2 písm. c) a § 161 odst. 2, včetně příslušenství, 

b) mimotarifních platových nároků kariérního systému učitelů v jednotlivých školách 
včetně příslušenství, 

c) objemů prostředků na platy pro jednotlivé školy a školská zařízení odpovídající 
součinům normativů podle § 161 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 a písm. b) a počtu 
jednotek, na které uvedené normativy připadají, a opravných koeficientů podle 
odstavce 1 písm. b) do výše odpovídající maximálnímu počtu hodin stanovených 
podle odstavce 2 písm. c) a § 161 odst. 2, včetně příslušenství; 

d) objemů přímých výdajů pro jednotlivé školy a školská zařízení odpovídajících 
součinům normativů a počtů jednotek, na které tyto normativy připadají, a opravných 
koeficientů podle § 161 odst. 3 písm. d) až i); 

e) objemů přímých výdajů pro jednotlivé školy a školská zařízení odpovídajících 
součinům příplatků podle odstavce 1 písm. a) a počtu jednotek, na které tyto příplatky 
připadají; 

f) objemů přímých výdajů pro školská zařízení odpovídajících součinům republikových 
normativů podle § 161a odst. 1 a § 161b odst. 1 a počtu jednotek, na které tyto 
republikové normativy připadají, a 

g) rezervy k řešení nezbytných případů zvýšených přímých výdajů vzniklých 
v průběhu kalendářního roku; součástí rezervy jsou finanční prostředky na mzdové 
výdaje na ostatní osobní náklady; způsob, podmínky a pravidla použití rezervy 
krajským úřadem stanoví ministerstvo směrnicí podle § 170 písm. c). 

(4) Krajský úřad v přenesené působnosti stanoví krajské normativy jako výši 
přímých výdajů připadajících na jednotku výkonu na kalendářní rok za podmínek 
stanovených prováděcím právním předpisem a zveřejní je způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

(5) Krajský úřad v přenesené působnosti v souladu se zásadami stanovenými 
ministerstvem podle § 170 písm. b) rozepisuje a formou dotace podle jiného právního 
předpisu64) poskytuje právnickým osobám zřizovaným krajem, obcí nebo svazkem obcí 
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vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení finanční prostředky z rezervy 
podle odstavce 3 písm. g). 

(6) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v souladu se zásadami 
stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) předkládají krajskému úřadu návrhy 
rozpisu finančních prostředků podle odstavce 5 pro právnické osoby zřizované obcí 
nebo svazkem obcí. 

(7) O rozpisu a přidělení finančních prostředků podle § 161 až 161c krajský úřad 
následně informuje zastupitelstvo kraje. 

(8) Krajský úřad v přenesené působnosti provádí kontrolu správnosti údajů 
předkládaných podle odstavce 2 písm. a) školami a školskými zařízeními zřizovanými 
krajem. 

(9) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností provádějí kontrolu správnosti 
údajů předkládaných podle odstavce 2 písm. a) školami a školskými zařízeními 
zřizovanými obcí nebo svazkem obcí. 

 
65) § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

 

§ 162 
Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí 
 
 (1) Ministerstvo rozepisuje prostřednictvím normativů a poskytuje formou dotace 
podle zvláštního právního předpisu37) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a 
školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, 
kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,6) finanční 
prostředky na výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. b). 
 (2) Normativ stanoví ministerstvo jako průměrný roční objem výdajů uvedených v § 
160 odst. 1 písm. b) připadajících na jednotku výkonu podle § 161 odst. 2 v daném oboru 
vzdělání a formě vzdělávání nebo v dané školské službě a zveřejní je ve Věstníku. Součástí 
normativu jsou příplatky na podpůrná opatření stanovené se zřetelem k normované finanční 
náročnosti podpůrných opatření. 
 (3) Ministerstvo poskytuje krajským úřadům formou dotace37) na zvláštní účet kraje 
finanční prostředky na činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje kraj, stát, obec, 
svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno 
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.6) 
 (4) Krajský úřad poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a 
školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo 
registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu 
zvláštního práva zřizovat církevní školy,6) dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem31) a kontroluje její využití. 
 

§ 162 

Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí 
nebo svazkem obcí 
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(1) Ministerstvo rozepisuje prostřednictvím normativů a poskytuje formou 
dotace podle jiného právního předpisu65) právnickým osobám vykonávajícím činnost 
škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými 
společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 
církevní školy6), finanční prostředky na výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. b). 

(2) Finanční prostředky ze státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. b) a § 160 
odst. 2 se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo 
školském zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, 
stravovaných nebo jiných jednotek stanovených jiným právním předpisem34a), 
uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše 
povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v 
jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných 
jednotek stanovených jiným právním předpisem34a), uvedeného ve školském rejstříku. 

(3) Normativ stanoví ministerstvo jako průměrný roční objem výdajů uvedených 
v § 160 odst. 1 písm. b) připadajících na jednotku výkonu podle odstavce 2 v daném 
oboru vzdělání a formě vzdělávání nebo v dané školské službě a zveřejní je ve 
Věstníku. 

(4) Ministerstvo poskytuje formou dotace podle jiného právního předpisu65) na 
zvláštní účet kraje finanční prostředky na činnost škol a školských zařízení, které 
nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská 
společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní 
školy6). 

(5) Krajský úřad poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a 
školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo 
registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k 
výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), dotaci v rozsahu a za podmínek 
stanovených jiným právním předpisem31) a kontroluje její využití. 

 
6) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví 
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 
společnostech). 
31) Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 
zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 
34a) Například § 16 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 
dalších zákonů. 
65) § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

(…..) 
§ 170 

Ministerstvo  
a) zajišťuje a provádí kontrolu správnosti a efektivnosti využití finančních prostředků, které 

přiděluje nebo smluvně zajišťuje ze státního rozpočtu, z Národního fondu a prostředků 
ze zahraničí poskytnutých mezinárodními organizacemi na základě mezinárodních 
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smluv; přitom provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu podle zvláštního 
právního předpisu,40) 

b) stanovuje směrnicí41) závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis 
finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 odst. 2 a 3 a podle 
§ 161 odst. 6 § 161 odst. 3, § 161a odst. 2, § 161b odst. 2 a 161c odst. 3 písm. g), 

c) stanovuje směrnicí41) závazné zásady, podle kterých provádějí obecní úřady obce 
s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního 
rozpočtu poskytovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) § 161c odst. 6, 

d) může udělovat věcné a finanční ocenění osobám, které se zasloužily o rozvoj 
vzdělávání, 

e) může udělovat čestný název právnickým osobám a organizačním složkám státu, 
vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení., 

f) stanoví prováděcím právním předpisem minimální úroveň personální zabezpečení 
pro zajištění vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními 
zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí s výjimkou školních družin. 

 
(…..) 
 

§ 180 
(1) Obec nebo svazek obcí zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost 

škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků 
státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) § 161 odst. 3 a 4, § 161a odst. 
2, § 161b odst. 2, § 161c odst. 5 a z jiných zdrojů; v případě, že školský obvod přesahuje 
území jedné obce, zabezpečují výdaje školských zařízení sloužící základní škole v tomto 
školském obvodu dotčené obce poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu 
v jednotlivých obcích, nedojde-li mezi obcemi k jiné dohodě. 

(2) Obec může právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, 
které zřizuje, přispívat na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu podle 
tohoto zákona.  

(3) Obec nebo svazek obcí přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol 
a školských zařízení, které zřizuje, dotace stanovené zákonem o státním rozpočtu k 
částečné úhradě výdajů na provoz a provádí s nimi finanční vypořádání. 

 
(…..) 
 

§ 182 
(1) Kraj zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního 
rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. a) § 161 odst. 3 a 4, § 161a odst. 2, § 
161b odst. 2, § 161c odst. 5 a z jiných zdrojů.  

(2) Kraj může právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, 
které zřizuje, přispívat na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu podle 
tohoto zákona. 
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