
Z Á K O N 

ze dne …………………….2014, 

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon 

o pedagogických pracovnících), ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Změna školského zákona 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 161/2006 Sb., 179/2006 Sb., 

158/2006 Sb., 342/2006 Sb., 165/2006 Sb., 624/2006 Sb., 112/2006 Sb., 217/2007 Sb., 

296/2007 Sb., 343/2007 Sb., 58/2008 Sb., 126/2008 Sb., 189/2008 Sb., 242/2008 Sb., 

243/2008 Sb., 384/2008 Sb., 49/2009 Sb., 378/2009 Sb., 306/2008 Sb., 427/2010 Sb., 

227/2009 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 331/2011 Sb., 420/2011 Sb., 472/2011 Sb., 

375/2011 Sb., 53/2012 Sb., 333/2012 Sb., 370/2012 Sb., 241/2013 Sb., 344/2013 Sb., 64/2014 

Sb. a 458/2011 Sb., se mění takto: 

1. V § 7 odst. 5 se za slova „školská zařízení pro zájmové vzdělávání,“ vkládají slova 

„vzdělávací zařízení v zahraničí,“. 

2. V § 7 se vkládá nový odst. 8, který zní „Vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních 

v zahraničí mohou zajišťovat téţ jiní vhodní pracovníci, avšak alespoň jeden pedagogický 

pracovník
2)

, který garantuje kvalitu výuky.“ 

3. V § 8 odst. 4 se na konec vkládá věta: „Pokud Ministerstvo zahraničních věcí při 

určité diplomatické misi nebo konzulárním úřadu školu podle věty první nezřídí, je povinno 

zabezpečit, aby daná diplomatická mise nebo konzulární úřad poskytl na ţádost vzdělávacího 

zařízení v zahraničí tomuto součinnost k uskutečňování jeho činnosti podle § 118a, zejména 

aby mu bezplatně poskytl vhodné prostory pro jím uskutečňovanou výuku. Povinnost 

bezplatného poskytnutí prostor podle věty předchozí neplatí, pokud subjekt dle věty předchozí 

vhodnými prostory nedisponuje.“ 

4. V § 8a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „Název právnické 

osoby vykonávající činnost vzdělávacího zařízení v zahraničí můţe znít téţ „Česká škola bez 

hranic“ s dovětkem o místě svého působení. Výjimečně je přípustný téţ jiný název, a to za 

podmínky, ţe byl osobou vykonávající činnost vzdělávacího zařízení v zahraničí uţíván jiţ 

před účinností zákona, jímţ bylo vzdělávací zařízení v zahraničí do zákona zavedeno.“  

Dosavadní odstavce 2 a 3 se mění na odstavce 3 a 4. 

5. V § 12 odst. 3 se mezi slova „ve školských zařízeních“ a „provádí“ vkládají 

slova: „,s výjimkou vzdělávacího zařízení v zahraničí,“. 
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6. Za § 111 se vkládá nový § 111a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 111a 

Vzdělávání v zahraničí 

(1) Vzdělávání v zahraničí poskytuje dětem a ţákům, kteří jsou českými státními 

občany nebo mají český původ a ţijí v zahraničí, výuku češtiny a českých reálií jako doplnění 

kaţdodenního vzdělání, které děti a ţáci získávají v zahraničních školách. 

(2) Vzdělávání v zahraničí se uskutečňuje ve vzdělávacích zařízeních v zahraničí podle 

vzdělávacího programu vzdělávacího zařízení v zahraničí, který je v souladu s Národním 

programem vzdělávání a v souladu s rámcovým programem pro základní vzdělávání ve 

vzdělávací oblasti jazyka a jazykové komunikace pro český jazyk a literaturu.“ 

7. V § 112 se slova „a zájmového vzdělávání“ nahrazují slovy „vzdělávání, zájmového 

vzdělávání a vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních v zahraničí“ 

8. Za § 118 se vkládá nový § 118a, který včetně nadpisu zní: 

 „§ 118a 

Vzdělávací zařízení v zahraničí 

(1) Vzdělávací zařízení v zahraničí je českou nebo zahraniční právnickou osobou, která 

zajišťuje udrţení českého kulturního dědictví v zahraničí, a to tím, ţe v zahraničí zajišťuje 

výuku českého jazyka a reálií o České republice, zejména o její kultuře, historii, geografii či 

společenském uspořádání pro děti a ţáky v zahraničí, zejména pro české státní občany.  

(2) Vzdělávací zařízení v zahraničí můţe být spolkem.“ 

9. V § 143 odst. 2 se za slova „pedagogických pracovníků,“ vkládají slova 

„vzdělávacích zařízení v zahraničí,“. 

10. V § 147 odst. 1 písm. h) se za slova „nebo jim poskytovat školské sluţby“ vkládají 

slova „; tato povinnost neplatí pro vzdělávací zařízení v zahraničí“. 

11. V § 160 odst. 1 se za písm. d) vkládá nové písm. e), které zní: „vzdělávacích 

zařízení v zahraničí, a to v souladu s ustanovením § 162a.“ Na konci textu v písm. d) se „.“ 

mění na „,“. 

12. Za § 162 se vkládá nový § 162a, který včetně nadpisu zní: 

 „162a 

Financování vzdělávacích zařízení v zahraničí 

 (1) Ze státního rozpočtu se dále poskytují finanční prostředky na činnost vzdělávacího 

zařízení v zahraničí, a to na výdaje na 

a) mzdy a náhrady mezd, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální 
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zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění, 

b) nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, ţáků a studentů zdravotně postiţených, 

c) učební pomůcky, včetně didaktických počítačových programů, školní potřeby a učebnice, 

d) činnosti, které přímo souvisejí s kvalitou vzdělávání. 

(2) Finanční prostředky podle odstavce 1 se poskytují na zahájený kalendářní rok, a to 

ve výši odpovídající 50% prokázaných účelně vynaloţených výdajů podle odstavce 1 písm. a) 

aţ d) v roce předchozím. 

(3) Ze státního rozpočtu mohou být dále poskytnuty finanční prostředky na výdaje 

na zajištění prostor pro uskutečňování výuky, a to zejména za předpokladu, ţe nebyly 

poskytnuty vhodné prostory dle § 8 odstavce 4 z toho důvodu, ţe daná diplomatická mise 

nebo konzulární úřad vhodnými prostory nedisponuje. Finanční prostředky podle tohoto 

odstavce mohou být poskytnuty v plné výši. 

(4) O poskytnutí finančních prostředků rozhoduje ministerstvo rozhodnutím na základě 

ţádosti vzdělávacího zařízení v zahraničí podané do konce ledna zahájeného kalendářního 

roku. Podrobnosti, zejména náleţitosti ţádosti, včetně způsobu přepočtu cizí měny na české 

koruny, stanoví ministerstvo vyhláškou.“ 

13. V § 174 odst. 2 se za slova „zapsaných do školského rejstříku“ vkládají slova 

„, s výjimkou vzdělávacího zařízení v zahraničí,“. 

14. V § 174 odst. 2 písm. e) se za slova „vykonává veřejnosprávní kontrolu
40)

 

vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 aţ 163“ 

vkládají slova „; a to i v případě vzdělávacího zařízení v zahraničí“. 

Čl. II 

Změna zákona o pedagogických pracovnících 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

(zákon o pedagogických pracovnících), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 179/2006 Sb., 

264/2006 Sb., 189/2008 Sb., 384/2008 Sb., 223/2009 Sb., 422/2009 Sb., 227/2009 Sb., 

159/2010 Sb., 420/2011 Sb., 198/2012 Sb. a 333/2012 Sb. se mění takto:  

1. V § 5 se vkládá nový odstavec 2, který zní „Splnění předpokladů dle odst. 1 

se nevyţaduje pro ředitele vzdělávacího zařízení v zahraničí.“  

Dosavadní odstavce 2 a 3 se mění na odstavce 3 a 4. 
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Čl. III 

Přechodná ustanovení 

Lhůta pro podání ţádosti o finanční prostředky dle § 162a odst. 4 se neuplatní 

v kalendářním roce, ve kterém tento zákon nabude účinnost. 

Čl. IV 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení. 
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