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III. 

Platné znění dotčených ustanovení 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 zařízení zřízených 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 

 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., 

ze dne 27. prosince 2004, 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 11 a § 12 odst. 

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

(školský zákon):  

 

ČÁST TŘETÍ 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

§ 7 

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy 

(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: 

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje 

o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, 

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle 

poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek 

a absolutorií, 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů a opatřeních k zajištění bezpečnosti žáků 

a studentů, včetně vyhodnocení jejich účinnosti, 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, 

j) základní údaje o hospodaření školy, 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, 
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n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání. 

(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, 

s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke 

schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli 

a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. 

 

Vyhláška č. 263/2007 Sb. 

ze dne 4. října 2007, 

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

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) v dohodě s Ministerstvem 

práce a sociálních věcí stanoví podle § 306 odst. 1 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 

§ 5 

Volno k samostudiu 

Ředitel školy nebo školského zařízení určuje pedagogickým pracovníkům čerpání volna k dalšímu 

vzdělávání formou samostudia7) zpravidla na dobu 

a) podzimních, vánočních, pololetních, jarních nebo velikonočních prázdnin8), 

b) přerušení nebo omezení provozu školy6) nebo školského zařízení9), nebo 

c) kdy se ve škole nebo školském zařízení z mimořádných důvodů neuskutečňuje výchova 

a vzdělávání a nejsou poskytovány školské služby10). 

§ 6 

Dohled nad žáky 

(1) Dohled11) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole nebo školském zařízení při 

výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb se 

vykonává v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí12). 

(2) Ředitel13) školy nebo školského zařízení určuje provádění dohledu nad žáky. Vychází 

z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové 

vyspělosti, dopravním a jiným rizikům. 

(3) Pedagogický pracovník koná podle rozvrhu dohled nad žáky zejména ve škole před vyučováním, 

o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami školy, 

do zařízení školního stravování a do školní družiny. Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole 

před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich 

dohled. Dohled ve škole začíná nejméně 15 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut 

před začátkem odpoledního vyučování a končí nejdříve ukončením výchovy a vzdělávání nebo 

poskytováním školských služeb. 

(4) Pedagogický pracovník vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu a školské zařízení, 

zejména při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů 
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nebo učebních dokumentů, při účasti na soutěžích, přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na 

jiných akcích organizovaných školou nebo školským zařízením. 

(5) Při akcích konaných mimo školu nebo školské zařízení, kdy místem pro shromáždění žáků není 

škola nebo školské zařízení, začíná dohled nejpozději 15 minut před dobou shromáždění na určeném 

místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo 

a čas shromáždění žáků a skončení akce se oznámí nejméně jeden den před konáním akce zákonným 

zástupcům žáků. 

(6) Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo 

školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede 

záznam. 

§ 7 

Účinnost  

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jejího 

vyhlášení. 
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