
Znění měněných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

§ 7 

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení 

 (1) Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona. 

 (2) Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3. 

 (3) Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední 

odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní 

umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Ministerstvo stanoví 

prováděcím právním předpisem typy škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování.  

 (4) Školské zařízení poskytuje sluţby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují 

vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou 

výchovu anebo preventivně výchovnou péči1a) (dále jen "školské sluţby"). Školské zařízení 

uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu uvedeného v § 5 odst. 2. 

 (5) Druhy školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, 

vzdělávací zařízení v zahraničí, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací 

zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. Členění školských 

zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro 

preventivně výchovnou péči stanoví zvláštní právní předpis1a). 

 (6) Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského 

rejstříku. 

 (7) Ve školách a školských zařízeníchzajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci.
2) 

 (8) Vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních v zahraničí mohou zajišťovat též jiní 

vhodní pracovníci, avšak alespoň jeden pedagogický pracovník
2)

, který garantuje 

kvalitu výuky. 

§ 8 

Právní postavení škol a školských zařízení 

 (1) Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehoţ předmětem činnosti jsou úkoly v 

oblasti školství (dále jen "svazek obcí"), zřizuje školy a školská zařízení jako školské 

právnické osoby nebo příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu.3) 

 (2) Ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo 

státní příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu4) a § 169. 
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  (3) Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zřizuje školy a školská zařízení jako organizační sloţky 

státu5) nebo jako jejich součásti. 

 (4) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo 

konzulárním úřadu České republiky jako součást těchto úřadů. 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 žádost 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. 

 (5) Ministerstva uvedená v odstavcích 2 aţ 4 plní funkci zřizovatelů škol a školských 

zařízení jménem státu. 

 (6) Registrované církve a náboţenské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k 

výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,6) ostatní právnické osoby nebo fyzické 

osoby zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo jako právnické 

osoby podle zvláštních právních předpisů, 7) jejichţ předmětem činnosti je poskytování 

vzdělávání nebo školských sluţeb podle tohoto zákona. 

 (7) Právnická osoba a organizační sloţka státu nebo její součást můţe vykonávat 

činnost školy nebo školského zařízení, školy a školského zařízení, nebo i více škol nebo 

školských zařízení. 

§ 8a 

Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti 

(1) Název právnické osoby a organizační sloţky státu nebo její součásti, vykonávající 

činnost podle § 8 odst. 7, musí obsahovat vţdy 

a) označení příslušného druhu nebo typu školy, pokud vykonává činnost školy, 

b) označení příslušného typu školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči, pokud vykonává činnost 

tohoto školského zařízení, 

c) označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení, které není uvedeno v písmeni b), 

pokud vykonává činnost pouze tohoto školského zařízení. 

 (2) Název právnické osoby vykonávající činnost vzdělávacího zařízení v zahraničí 

může znít též „Česká škola bez hranic“ s dovětkem o místě svého působení. Výjimečně 

je přípustný též jiný název, a to za podmínky, že byl osobou vykonávající činnost 

vzdělávacího zařízení v zahraničí užíván již před účinností zákona, jímž bylo vzdělávací 

zařízení v zahraničí do zákona zavedeno. 

(3) Název právnické osoby a organizační sloţky státu nebo její součásti, vykonávající 

činnost podle odstavce 1 písm. a) a b), můţe dále obsahovat označení všech druhů nebo typů 

školských zařízení, pokud vykonává činnost těchto školských zařízení. 
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 (4) Součástí názvu můţe být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li 

ministerstvem udělen. 

§ 12 

(1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou 

školní inspekcí. 

(2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti 

školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví 

prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení 

školy. 

(3) Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních, s výjimkou vzdělávacího zařízení 

v zahraničí, provádí Česká školní inspekce. 

(4) Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji provádí krajský úřad ve zprávě o stavu a 

rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. Hodnocení vzdělávací soustavy České republiky provádí 

ministerstvo ve zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky a Česká školní 

inspekce ve své výroční zprávě. 

(5) Hodnocení školy a školského zařízení můţe provádět také jejich zřizovatel podle 

kritérií, která předem zveřejní. 

§ 111a 

Vzdělávání v zahraničí 

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

příslušníky nebo mají český původ a žijí v zahraničí, výuku češtiny a českých reálií jako 

doplnění každodenního vzdělání, které děti a žáci 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. 

§ 112 

 Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky a 

náleţitosti přijímání do základního uměleckého vzdělávání, jazykového a zájmového 

vzdělávání vzdělávání, zájmového vzdělávání a vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních 

v zahraničí, jejich obsahu, rozsahu, organizace, hodnocení a ukončování, podmínky 

ukončování jazykového vzdělávání státní jazykovou zkouškou, obsah a rozsah státních 

jazykových zkoušek a jejich zkušební řád, uznávání předchozího vzdělání pro účely konání 

státních jazykových zkoušek a výši úplaty za tyto zkoušky, a stanoví organizaci zájmového 

vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a podmínky organizace a 

financování soutěţí a přehlídek v zájmovém vzdělávání. 

§ 118a 
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 Vzdělávací zařízení v zahraničí 

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

osobou, která zajišťuje udržení českého kulturního dědictví v zahraničí, a to tím, že 

v zahraničí zajišťuje výuku českého jazyka a reálií o České republice, zejména o její 

kultuře, historii, geografii či společenském uspořádání pro děti a žáky v zahraničí, 

zejména pro české státní občany.  

(2) Vzdělávací zařízení v zahraničí může být spolkem. 

 

§ 143 

Vedení rejstříku škol a školských zařízení 

(1) Krajský úřad vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách 

a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol a školských zařízení uvedených v 

odstavci 2. 

(2) Ministerstvo vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách 

a školských zařízeních zřízených ministerstvem a registrovanými církvemi nebo 

náboţenskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva 

zřizovat církevní školy ostatních školách, dále školských zařízeních pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, vzdělávacích zařízení v zahraničí, školských zařízeních pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči a školských 

účelových zařízeních, v nichţ se uskutečňuje praktické vyučování. 

(3) Krajský úřad předává údaje z rejstříku ministerstvu k evidenci a ke zveřejnění.  

§ 147 

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení 

(1) Ţádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku obsahuje tyto údaje a 

doklady: 

a) druh školy nebo druh a typ školského zařízení, 

b) název, sídlo a právní formu právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo 

školského zařízení, a její identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

c) jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na 

území České republiky místo trvalého pobytu, a datum narození osoby nebo osob, které jsou 

statutárním orgánem této právnické osoby, 

d) název, sídlo, právní formu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, zřizovatele školské 

právnické osoby nebo příspěvkové organizace, je-li jím právnická osoba; jméno a příjmení, 

státní příslušnost, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky 

místo trvalého pobytu, a datum narození tohoto zřizovatele, je-li jím fyzická osoba, 
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 e) jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na 

území České republiky místo trvalého pobytu, a datum narození osoby nebo osob, které jsou 

statutárním orgánem zřizovatele školské právnické osoby, je-li jím právnická osoba; to 

neplatí, je-li zřizovatelem ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí, 

f) rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo 

školského zařízení s ohledem na poţadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je 

stanoven, 

g) doklad osvědčující vlastnické nebo uţívací právo právnické osoby, která bude vykonávat 

činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo 

školské sluţby, 

h) stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého 

vyplývá, ţe příslušné prostory lze uţívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu 

osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské sluţby; tato 

povinnost neplatí pro vzdělávací zařízení v zahraničí, 

i) doklad osvědčující zřízení nebo zaloţení právnické osoby, která bude vykonávat činnost 

školy nebo školského zařízení, 

j) doklad osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo 

školského zařízení, pokud se nejedná o školskou právnickou osobu, 

k) seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání v případě školy a seznam školských 

sluţeb v případě školského zařízení, doklad o akreditaci vzdělávacích programů v případě 

vyšší odborné školy, 

l) jméno a příjmení, datum narození ředitele školy nebo školského zařízení, doklad o jeho 

jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele 

školy nebo školského zařízení podle zvláštního právního předpisu,2);  

m) navrhovaný nejvyšší počet dětí, ţáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně 

jejich odloučených pracovišť, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůţek, 

stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, 

n) čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, ţe 

neprobíhá insolvenční řízení, v němţ je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo ţe 

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá splatný 

nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a ţe 

nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímţ byl zřizovatelem, ze 

školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) aţ f); uvedené se vztahuje 

také na jiné právnické osoby, které budou vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a 

jejich statutární orgány, 

o) datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení, 

p) stanovisko obce, na jejímţ území bude základní škola nebo základní umělecká škola 

působit, pokud není jejich zřizovatelem, 

q) stanovisko kraje, na jehoţ území bude střední nebo vyšší odborná škola působit, pokud 

není jejich zřizovatelem. 
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 (2) Doklady a údaje podle odstavce 1 písm. g), h) a l) mohou být předloţeny 

dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení. Doklad 

osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského 

zařízení, můţe být předloţen dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo 

školského zařízení. Rozhodnutí o zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a 

školských zařízení nabývá v těchto případech účinnosti aţ doloţením chybějících dokladů 

orgánu, který rejstřík škol a školských zařízení vede. 

(3) Pokud zároveň probíhá řízení o zápis více škol nebo školských zařízení, jejichţ 

činnost bude vykonávat jedna právnická osoba a jejichţ rejstřík vede jeden orgán, dokládají se 

údaje a doklady, které jsou pro tato řízení společné, pouze jednou. 

§ 160 

[Financování ze státního rozpočtu] 

(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 z pracovněprávních vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 

a 2, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, ţáků a studentů zdravotně 

postiţených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou 

podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněţ 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 náboţenskými 

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 z 

pracovněprávních vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné zvýšení 

nákladů spojených s výukou dětí, ţáků a studentů zdravotně postiţených, výdaje na učební 

pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona 

poskytovány bezplatně, a rovněţ výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na 

činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, 
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 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 z 

pracovněprávních vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné zvýšení 

nákladů spojených s výukou dětí, ţáků a studentů zdravotně postiţených, výdaje na učební 

pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona 

poskytovány bezplatně, a rovněţ na výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a 

na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, 

e) vzdělávacích zařízení v zahraničí, a to v souladu s ustanovením § 162a. 

(2) Finanční prostředky podle odstavce 1 můţe právnická osoba vykonávající činnost 

školy pouţít také tehdy, zajišťuje-li v souladu s tímto zákonem a rámcovým vzdělávacím 

programem povinnou součást vzdělávání dětí, ţáků a studentů u jiné fyzické nebo právnické 

osoby. Finanční prostředky podle věty první lze pouţít na: 

a) úhradu ceny za sluţby poskytované jinou fyzickou nebo právnickou osobou, finanční 

prostředky podle odstavce 1 písm. c) a d) lze takto pouţít 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 pouţít pouze na 

náhradu nákladů rozpočtovaných v ceně podle odstavce 2 písm. a) nebo vynaloţených 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 

náboţenská 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) aţ d) a 

odstavce 2 se poskytují podle skutečného počtu dětí, ţáků nebo studentů ve škole nebo 

školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůţek, stravovaných nebo 

jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem 34a), uvedeného ve školních 

matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, ţáků nebo 

studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, 

lůţek, 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 sluţby za stejných 

podmínek jako státním občanům České republiky. 
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 (6) 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. 

§ 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 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění, 

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

postižených, 

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 vynaložených výdajů podle 

odstavce 1 písm. a) až 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, že 

nebyly poskytnuty vhodné prostory dle § 8 odstavce 4 z toho důvodu, že 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 žádosti vzdělávacího zařízení v zahraničí podané do konce ledna zahájeného 

kalendářního roku. Podrobnosti, zejména náležitosti žádosti, včetně způsobu přepočtu 

cizí měny na české koruny, stanoví ministerstvo vyhláškou. 

§ 174 

 (1) Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy 

hodnocení vzdělávací soustavy. 

 (2) Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského 

rejstříku, s výjimkou vzdělávacího zařízení v zahraničí, a na pracovištích osob, kde se 

uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe podle § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 v rámci 

inspekční činnosti 
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 a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, ţáků a studentů, o činnosti škol a 

školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost 

vzdělávací soustavy, 

b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních 

vzdělávacích programů, 

c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními 

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem, 

d) vykonává státní kontrolu dodrţování právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání a školských sluţeb; státní kontrolu vykonává podle zvláštního právního 

předpisu,44) 

e) vykonává veřejnosprávní kontrolu40) vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu 

přidělovaných podle § 160 aţ 163; a to i v případě vzdělávacího zařízení v zahraničí. 

 (3) Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti kontroluje ve školách podle § 38 

odst. 1 písm. c) plnění povinností a podmínek stanovených v § 38a odst. 5 písm. c) aţ e), § 

38a odst. 6, § 38b odst. 1 písm. c) a v § 38b odst. 2 písm. a) aţ d).  

 (4) Inspekční činnost se vykonává na základě plánu hlavních úkolů na příslušný školní 

rok, který schvaluje ministr školství, mládeţe a tělovýchovy na návrh ústředního školního 

inspektora. 

 (5) Inspekční činnost se dále provádí na základě podnětů, stíţností a petic, které svým 

obsahem spadají do působnosti České školní inspekce podle odstavce 2 písm. b) aţ e). V 

případě inspekční činnosti konané na základě stíţnosti prošetřuje Česká školní inspekce 

jednotlivá tvrzení uvedená ve stíţnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. 

Zřizovatel informuje Českou školní inspekci o vyřízení stíţnosti a o případných opatřeních 

přijatých k nápravě. 

 (6) Česká školní inspekce je dále povinna provést inspekční činnost podle odstavce 2 

písm. b), c) a d) pro účely přiznání dotací podle zvláštního právního předpisu, pokud o to 

právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, poţádá. Inspekční 

činnosti podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d) nelze na ţádost právnické osoby, která 

vykonává činnost školy nebo školského zařízení, provést před uplynutím lhůty k odstranění 

případných nedostatků zjištěných předchozí inspekční činností podle odstavce 2 písm. b), c) 

nebo d). 

 (7) Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských sluţeb 

vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem, 

přičemţ základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, 

ţáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení. Kritéria 

hodnocení předkládá ministerstvu ke schválení. Schválená kritéria hodnocení ministerstvo 

zveřejňuje. 

 (8) Inspekční činnost vykonávají na základě písemného pověření ústředním školním 

inspektorem nebo jím pověřenou osobou školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané 

osoby. Školní inspektoři se prokazují průkazem školního inspektora opatřeným státním 

znakem České republiky. Kontrolní pracovníci se prokazují průkazem kontrolního pracovníka 
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 opatřeným státním znakem České republiky. Přizvané osoby se prokazují občanským 

průkazem. 

 (9) Školním inspektorem můţe být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání, nejméně 5 let 

pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxe a splňuje další předpoklady stanovené 

zvláštními právními předpisy.45) 

 (10) Kontrolním pracovníkem můţe být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání, nejméně 

5 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy45), nebo ten, 

kdo má střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejméně 20 let praxe a splňuje další 

předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy 45). 

 (11) Přizvanou osobou je ten, kdo se inspekční činnosti účastní v zájmu odborného 

posouzení věci. Přizvaná osoba pracuje pod vedením školního inspektora nebo kontrolního 

pracovníka. 

 (12) Písemné pověření podle odstavce 7 musí obsahovat 

a) jméno a příjmení pověřené osoby nebo jména a příjmení členů inspekčního týmu, pokud je 

pověření vystaveno pro inspekční tým, 

b) předmět a místo inspekční činnosti, 

c) termín zahájení inspekční činnosti, 

d) datum a číslo jednací, 

e) podpis ústředního školního inspektora nebo jím pověřené osoby, 

f) název a adresu příslušného pracoviště České školní inspekce a úřední razítko. 

 (13) Výstupem inspekční činnosti je 

a) inspekční zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. b) a c), 

b) protokol podle zvláštního právního předpisu40),44) v případě inspekční činnosti podle 

odstavce 2 písm. d) a e) a odstavce 3, 

c) tematická zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. a), 

d) výroční zpráva České školní inspekce. 

 (14) Inspekční zpráva obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a 

dále jména, příjmení a podpisy školních inspektorů, kontrolních pracovníků a přizvaných 

osob. Obsah inspekční zprávy projednají školní inspektoři a kontrolní pracovníci s ředitelem 

školy nebo školského zařízení. Projednání a převzetí inspekční zprávy potvrdí ředitel školy 

nebo školského zařízení podpisem. Připomínky k obsahu inspekční zprávy můţe ředitel školy 

nebo školského zařízení podat České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí. Inspekční 

zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá 

Česká školní inspekce bez zbytečného odkladu zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva 

včetně připomínek je veřejná a je uloţena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, 

jichţ se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110659)



  (15) Tematickou zprávu vydává Česká školní inspekce na základě shrnutí poznatků 

získaných z inspekční činnosti v určitém tematickém okruhu a jejich analýzy. Tematická 

zpráva se po jejím zpracování bez zbytečného odkladu zveřejňuje. 

 (16) Výroční zpráva České školní inspekce obsahuje souhrnné poznatky o stavu 

vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z inspekční činnosti za předcházející školní rok 

a zveřejňuje se kaţdoročně v prosinci. 

 (17) Česká školní inspekce podává návrh na odvolání ředitele. 

 

Znění měněných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících 

§5 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy 

(1) Ředitelem školy můţe být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 a získala 

praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou 

potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve 

výzkumu avývoji v délce 

a) 3 roky pro ředitele mateřské školy, 

b) 4 roky pro ředitele základní školy, základní umělecké školy a školských zařízení 

s výjimkou školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a středisek 

výchovné péče, 

c) 5 let pro ředitele střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné školy 

a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a středisek výchovné 

péče. 

(2) Splnění předpokladů dle odst. 1 se nevyžaduje pro ředitele vzdělávacího zařízení 

v zahraničí. 

(2) (3) Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen 

"ministerstvo"), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehoţ předmětem činnosti 

jsou úkoly v oblasti školství (dále jen "svazek obcí"), můţe být jen ten, kdo vedle 

předpokladů uvedených v odstavci 1 získal nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat 

činnost ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v 

rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a). 

(3) (4) Povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí 

a svazkem obcí se nevztahuje na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství získal 

vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu5 ) školský management, 

nebo vzděláním v programu celoţivotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

zaměřeném na organizaci a řízení školství. 
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