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II. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

Navrhovaná vyhláška je vydávána na základě zmocnění v § 11, § 28 odst. 6 a § 29 odst. 2 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb. 

V současné době neexistuje právní předpis, který by na jednom místě shrnoval základní 

požadavky na zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

zapsaných do školského rejstříku. Návrh vyhlášky vychází vstříc požadavku škol na jasné 

legislativní nebo metodické stanovení požadovaného bezpečnostního standardu pro školy 

a zakotvuje základní bezpečnostní opatření, která je žádoucí upravit na úrovni obecně 

závazného právního předpisu. 

Školský zákon ukládá školám a školským zařízením v § 29 odst. 2 školského zákona 

povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním 

přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytovat žákům 

a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Návrh vyhlášky má 

za cíl konkretizovat uvedené povinnosti v míře nezbytné pro nastavení základního 

bezpečnostního standardu škol a školských zařízení s tím, že další podmínky zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů budou nadále upraveny v jednotlivých 

školních a vnitřních řádech (§ 30). Problematika je přitom zapracována v rozsahu, který 

školský zákon na úrovni prováděcího právního předpisu umožňuje provést. Je zohledněno, že 

minimální prostorové, materiální a technické vymezení je definováno především právními 

předpisy stavebně technickými a hygienickými a prostor pro úpravu prováděcí vyhlášky ke 

školskému zákonu je dán zejména v oblasti organizačního a personálního zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu výchovně vzdělávacího procesu, včetně úpravy 

provádění dohledu nad dětmi a žáky ve školách a školských zařízeních. Úprava je svázána 

s povinnostmi škol a školských zařízení v oblasti vedení dokumentace. 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace - RIA 

1. Důvod předložení a cíle  

Vyhláška se předkládá na základě aktuální potřeby. Cílem vyhlášky je rozvedení obecné 

povinnosti škol a školských zařízení zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků 

a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 

služeb, především ve vztahu k bezpečnému vstupu do školy nebo školského zařízení, dohledu 

nad dětmi, žáky a studenty při vzdělávání a poskytování školských služeb a regulaci pohybu 

cizích osob v prostorách, kde se činnost škol a školských zařízení uskutečňuje. 

2. Název  

Vyhláška o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních a o změně vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 
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zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí 

3. Definice problému 

Školský zákon stanoví obecnou povinnost škol a školských zařízení zajišťovat bezpečnost 

a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech 

a při poskytování školských služeb, bližší podmínky však přenechává úpravě školního 

nebo vnitřního řádu a nestanoví ani minimální standard bezpečnostních opatření, která jsou 

školy a školská zařízení (popř. některá z nich s ohledem na charakter jimi vykonávané 

činnosti) povinna splňovat. Z tematické zprávy České školní inspekce zpracované podle § 174 

odst. 2 písm. a) školského zákona a zaměřené na bezpečnost dětí, žáků a studentů vyplynulo, 

že ač většina škol a školských zařízení přijímá určitá opatření k technickému a personálnímu 

zabezpečení prostor, v nichž se uskutečňuje vzdělávání a školské služby, je třeba nastavit 

alespoň minimální pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, která budou 

směřovat zejména proti nekontrolovatelnému vstupu a pohybu cizích osob v prostorách, kde 

se uskutečňuje výchova a vzdělávání, a k zajištění náležitého dohledu nad dětmi a žáky při 

vykonávaných činnostech. Tematická zpráva České školní inspekce je přílohou tohoto 

odůvodnění. 

3.1 Identifikace dotčených skupin 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, pedagogičtí pracovníci 

a ostatní zaměstnanci právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, 

děti, žáci, studenti, jejich zákonní zástupci a další osoby, které přicházejí do styku se školou 

a školským zařízením. 

3.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Školský zákon v obecné rovině ukládá školám a školským zařízením povinnost zajišťovat 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním souvisejících 

činnostech a při poskytování školských služeb a dále povinnost poskytovat žákům 

a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (§ 29 odst. 2). 

S předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, jsou žáci 

a studenti povinni dodržovat [§ 22 odst. 1 písm. b)]. Ředitel školy a školského zařízení rovněž 

odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení 

[§ 164 odst. 1 písm. h)]. 

Bližší podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů pak stanoví 

školní a vnitřní řády jednotlivých škol a školských zařízení [§ 30 odst. 1 písm. b)]. Minimální 

standard bezpečnostních opatření tak na úrovni obecně závazného právního předpisu 

neexistuje. 

Minimální prostorové, materiální a technické vymezení je definováno především právními 

předpisy stavebně technickými a hygienickými, v oblasti vzdělávání zejména pak vyhláškou 

č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 434/2009 Sb. Tato vyhláška 

však upravuje ochranu zdraví dětí, žáků a studentů vybraných druhů škol a školských zařízení 
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výlučně z hlediska základních hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, 

provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky apod. 

Problematika dohledu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve škole nebo 

školském zařízení při výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při 

poskytování školských služeb je v současné době upravena vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou 

se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Tato úprava 

se tedy nevztahuje na školy a školská zařízení všech zřizovatelů. 

3.3 Popis cílového stavu 

Vyhláška upřesní povinnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení v oblasti přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 

a studentů a vedení dokumentace o těchto opatřeních. Dále budou konkretizovány povinnosti 

škol a školských zařízení při seznamování žáků a studentů s bezpečnostními pokyny 

a opatřeními. Povinnost zajistit dohled nad dětmi a žáky ve školách a školských zařízeních 

a bližší podmínky výkonu dohledu budou stanoveny pro školy a školská zařízení všech 

zřizovatelů. Vyhláška stanoví pravidla vstupu a pohybu cizích osob do prostor, v nichž se 

vzdělávání a školské služby uskutečňují. 

3.4 Zhodnocení rizika 

Předkladatel považuje za nezbytné stanovit alespoň minimální standard při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání a školských 

služeb na úrovni obecně závazného právního předpisu. Riziko spočívá v samé nečinnosti škol 

a školských zařízení a ponechání této úpravy výlučně na jejich školních a vnitřních řádech. 

Rizikem je, že některé školy či školská zařízení nebudou přijímat dostatečná opatření proti 

nekontrolovatelnému vstupu a pohybu cizích osob do škol a školských zařízení a při 

zajišťování dohledu nad dětmi a žáky. 

3.5 Návrh variant řešení  

3.5.1 Varianta I 

Nulová – zachování stávající úpravy. 

3.5.2 Varianta II 

Obsažená v návrhu. 

3.6 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

S variantou I nejsou spojeny zvýšené finanční náklady státního rozpočtu, avšak nedochází 

k řešení nežádoucího stavu, kdy není na úrovni obecně závazného právního předpisu stanoven 

minimální standard bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních. 

Hlavním přínosem varianty II je zpřesnění podmínek zajišťování bezpečnosti dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních. Přijetím této varianty se zásadně 

nepředpokládají zvýšené náklady na činnost škol a školských zařízení, neboť právní úpravou 

bude ponechán prostor pro stanovení konkrétních opatření (personálních, organizačních, 
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technických či jiných) dle podmínek dané školy a s využitím stávajících kapacit. Většina škol 

a školských zařízení již nyní řadu opatření přijímá. 

3.7 Návrh řešení 

Navrhuje se přijetí varianty II. 

3.8 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Doporučenou variantu implementují školy od navrhovaného data účinnosti návrhu novely. 

Kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání 

a školských služeb, vykonává v rámci své inspekční činnosti Česká školní inspekce. 

3.9 Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost regulace bude ověřena při běžné činnosti škol a v pracovním styku s řediteli škol. 

3.10 Konzultace a zdroje dat 

Přípravě návrhu novely předcházela několikaměsíční jednání se zástupci dotčené odborné 

veřejnosti z oblasti školské i bezpečností. Při přípravě materiálu bylo vycházeno z tematické 

zprávy České školní inspekce Bezpečnost ve školách a školských zařízeních č.j. ČŠIG- 

-4027/14-G2 a z doporučení v ní uvedených. Tematická zpráva je přílohou odůvodnění. Sama 

doporučení obsažená v této tematické zprávě byla konzultována s vybranými externími 

odborníky na bezpečnostní problematiku, např. s předsedou Kolegia ředitelů městských 

policií statutárních měst a hl. města Prahy, s předsedou Technické normalizační komise Úřadu 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nebo se zástupci odboru prevence 

kriminality Ministerstva vnitra. 

4. Kontakt na zpracovatele RIA 

Kontakt na osoby, které provedly hodnocení podle RIA: 

PaedDr. Pavel Schneider 

Odbor dalšího vzdělávání a institucionální výchovy 

Telefon: 234 812 215 

e-mail: Pavel.Schneider@msmt.cz 

Mgr. Vít Krčál 

Odbor dalšího vzdělávání a institucionální výchovy 

Telefon: 234 811 740 

e-mail: Vit.Krcal@msmt.cz 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem EU a mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázaná 

Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují. Právní 

vztahy, které jsou předmětem navrhované úpravy, spadají plně do kompetence členských 

států. Návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána. 
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C. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy 

Bez dopadu na státní rozpočet. 

D. Zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady z hlediska rovnosti mužů a žen. 

E. Zhodnocení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava počítá s vedením záznamů o totožnosti a účelu vstupu některých 

osob do staveb a na pozemky sloužící škole a školskému zařízení. Stejně jako v případě další 

dokumentace škol a školských zařízení se však i zde v plné míře aplikuje § 28 odst. 4 

školského zákona, dle něhož jsou školy a školská zařízení oprávněny poskytovat údaje 

z dokumentace pouze osobám, které svůj nárok prokáží školským zákonem nebo zvláštním 

zákonem. Další povinnosti školám a školským zařízením vyplývají ze zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů se proto nepředpokládají. 

F. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky neupravuje rozhodování nebo jiné postupy, které by mohly být zdrojem 

korupčních rizik. 

G. Zhodnocení dopadů na životní prostředí 

Dopady na životní prostředí se nepředpokládají. 

H. Zhodnocení sociálních dopadů 

Žádné nepříznivé sociální dopady se nepředpokládají. 

I. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí 

Dopad na hospodářské subjekty, zejména na malé a střední podnikatele se nepředpokládá. 

Zvláštní část 

K části první: 

K § 1 

Konkretizuje se povinnost škol a školských zařízení přijímat opatření k zajištění bezpečnosti 

dětí, žáků a studentů s tím, že bezpečností opatření zahrnují opatření personální, organizační, 

technická či jiná, včetně zavedení bezpečnostních prvků (pedagogický či nepedagogický 

dohled nad dětmi a nezletilými žáky a jeho rozvrh, umožnění pobytu dětí a žáků ve škole před 

vyučováním, řádné a pravidelné poučení žáků o rizicích spojených s uskutečňováním 

jednotlivých činností, ustavení pozice recepční či vrátného pro kontrolovaný vstup do budovy 

školy, instalace kamerových systémů, zavedení elektronických karet a čipů, kódovací zařízení 

apod.). Vyhláška nestanoví, jakými konkrétními opatřeními má škola či školské zařízení 

bezpečnost zajišťovat, je však povinna vést o těchto opatřeních průkaznou dokumentaci. 

V oblasti povinnosti školy a školského zařízení seznamovat žáky a studenty s opatřeními 

a pokyny k zajištění bezpečnosti se zakotvuje, že poučovací povinnost školy je vždy na 
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začátku školního roku a dále v jeho průběhu (dle uvážení školy). Výslovně se stanoví, že 

poučení se provádí vždy po vzniku mimořádné události, mezi které se řadí havárie, požár, 

povodeň nebo jiné vážné nebezpečí (např. vniknutí narušitele do budovy školy).  

K § 2 

Konkretizují se povinnosti škol a školských zařízení v oblasti zajištění dohledu nad dětmi 

a nezletilými žáky škol a školských zařízení všech zřizovatelů. Dosavadní úprava daná 

vyhláškou č. 263/2007 Sb. se zásadně přebírá. Dohled se vykonává vždy s přihlédnutím 

k vykonávané činnosti, věku dětí a nezletilých žáků a jejich rozumové vyspělosti 

a s přihlédnutím k rizikům souvisejícím s vykonávanou činností. Dohled může konat 

pedagogický pracovník, anebo jiný zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže je 

zletilý a byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. 

K § 3 

Upravují se pravidla vstupu do staveb a na pozemky sloužící škole a školskému zařízení. 

Všechny školy a školská zařízení mají povinnost upravit ve školním nebo vnitřním řádu 

pravidla vstupu a zejména stanovit podmínky, za nichž lze umožnit vstup osob, které nejsou 

dítětem, žákem nebo studentem (tedy účastníkem vzdělávání nebo příjemcem školských 

služeb, které daná škola či školské zařízení poskytuje) nebo zákonným zástupcem. Přísnější 

podmínky je třeba s ohledem na věk dětí a žáků či charakter poskytovaných služeb vyžadovat 

v případě právnických osob, které vykonávají činnost mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře nebo základní umělecké školy nebo školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání nebo školského výchovného a ubytovacího zařízení, kdy vstup cizích osob může 

být umožněn pouze po zjištění totožnosti osoby a důvodu jejího vstupu do budovy nebo na 

pozemky školy či školského zařízení. Vyhláška nestanoví, jakými způsoby je třeba totožnost 

osoby zjišťovat, a záleží proto vždy na konkrétní situaci (škola musí mít postaveno na jisto, 

koho a za jakým účelem do prostor, v nichž se uskutečňuje vzdělávání či školské služby, 

vpouští). Současně se vyžaduje provedení záznamu o těchto skutečnostech. 

K části druhé: 

Dochází ke změně vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů, kde se za účelem pravidelného 

vyhodnocování účinnosti opatření přijatých k zajištění bezpečnosti žáků a studentů v tomto 

smyslu doplňuje povinný obsah výroční zprávy. 

K části třetí: 

Dochází ke změně vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance 

škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, 

obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, konkrétně k vypuštění § 6 týkajícího se úpravy výkonu 

dohledu nad dětmi a žáky. Předmětná ustanovení se přesouvají do nové vyhlášky o některých 

opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů tak, aby právní 

úprava platila pro školy a školská zařízení všech zřizovatelů. 

K části čtvrté: 

Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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