
 

ZÁKON 

ze dne ………2019, 

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

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., 

č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 

217/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 

Sb., č. 242/2008 Sb., č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 49/2009 Sb., č. 

227/2009 Sb., č. 378/2009 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 331/2011 Sb., č. 375/2011 

Sb., č. 420/2011 Sb., č. 472/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 370/2012 Sb., č. 

241/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákonů č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 

82/2015 Sb., č. 178/2016 Sb., č. 230/2016 Sb., č. 101/2017 Sb., č. 222/2017 Sb. a č. 167/2018 

Sb., se mění takto: 

 

1. V § 5 odst. 3 se slova „na přístupném místě“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a zpřístupní k nahlížení“ a dále se věta třetí zrušuje. 

 

2. V § 6 odst. 2 se slova „na přístupném místě“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a zpřístupní k nahlížení“ a dále se věta druhá zrušuje. 

 

3. V § 10 odst. 3 se slova „a zveřejňuje vždy na přístupném místě“ nahrazují slovy „, 

zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup a zpřístupňuje k nahlížení“ a dále 

se věta třetí zrušuje. 

 

4. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a pokud se tato zřizuje“. 

 

5. V § 21 odst. 1 písm. d) se za slova „školskou radu“ vkládají čárka a slova „pokud se tato 

zřizuje,“. 

 

6. V § 22a se na konci textu písmene d) doplňují slova „, pokud se zřizuje“. 
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7. V § 51 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, pokud se zřizuje“. 

 

8. V § 69 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, pokud se zřizuje“. 

 

9. V § 111a odst. 1 se za slovo „vzdělávání“ vkládají slova „uskutečňovaném ve školském 

zařízení zřízeném státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí“. 

 

10. V § 111a odst. 2 se za slovo „družina“ vkládají slova „zřízená státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí“. 

 

11. V § 111a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „zřízené státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí“. 

 

12. § 167  odstavce 1 a 2 znějí:  

„(1) Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým 

žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se 

na správě školy. 

(2) Při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných státem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí se školská rada zřizuje vždy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto 

škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který zároveň 

stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel 

školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí 

pedagogičtí pracovníci dané školy.“.   

13. V § 167 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

 

„(3) Při základních, středních a vyšších odborných školách, které nejsou zřizovány státem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí, může školskou radu zřídit ředitel školy, který zároveň vydá 

její volební řád. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu 

školskou radu. Ředitel školy zřídí školskou radu podle věty první vždy, navrhnou-li mu to 

zákonní zástupci alespoň třetiny všech nezletilých žáků a třetina zletilých žáků nebo alespoň 

třetina všech pedagogických pracovníků školy. Školskou radu zřizuje ředitel, který vydává její 

volební řád a určuje počet jejích členů tak, aby třetina byla volena zákonnými zástupci 

nezletilých žáků, zletilými žáky a studenty, třetina pedagogickými pracovníky dané školy a 

třetina byla jmenovaná ředitelem školy. Ve školách zřízených v právní formě školské 

právnické osoby plní úkoly ředitele školy podle tohoto odstavce zřizovatel; § 129 odst. 5 platí 

obdobně. 

 

(4) Při jiných školách než školách uvedených v odstavcích 2 a 3 a při školských zařízeních se 

školská rada nezřizuje.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 5 až 11. 
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14. V § 167 odst. 5 se za slova „současně jmenován zřizovatelem“ vkládají slova „nebo 

ředitelem školy“. 

 

15. V § 167 se doplňují odstavce 12 a 13, které znějí: 

„(12) V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím funkčního 

období volených členů školské rady může školská rada zřízená podle odstavce 3 rozhodnout o 

svém zrušení; v takovém případě se školská rada zruší ke dni uplynutí funkčního období jejích 

volených členů.  V období od přijetí rozhodnutí podle věty první do dne, v němž má dojít ke 

zrušení školské rady, může ředitel školy rozhodnout o tom, že se školská rada nezruší. Ředitel 

školy rozhodne dle věty druhé vždy, navrhnou-li mu to osoby oprávněné navrhnout řediteli 

školy zřízení školské rady dle odstavce 3. Ve školách zřízených v právní formě školské právnické 

osoby plní úkoly ředitele školy podle tohoto odstavce zřizovatel; § 129 odst. 5 platí obdobně. 

(13) Dojde-li ke zrušení školské rady dle odstavce 12, lze při škole opět zřídit školskou radu 

nejdříve počátkem následujícího školního roku.“. 

16. V § 168 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „Školská rada“ vkládají slova „ , pokud 

se zřizuje,“. 

 

17. V § 174 odst. 11 se na konci textu věty páté doplňují slova „, pokud se zřizuje“. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Školská rada zřízená podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, při škole, která není zřízena státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí, může ve lhůtě 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona jednomyslně 

všemi svými členy rozhodnout o svém zrušení; v takovém případě se školská rada zruší ke 

konci třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo rozhodnuto o zrušení školské 

rady. § 167 odst. 12 věty druhá až čtvrtá a § 167 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí obdobně. 

 

2. Školská rada zřízená podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, při škole, která není zřízena státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí, se považuje za školskou radu zřízenou podle § 167 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

Čl. III 

Účinnost 
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Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou 

ustanovení čl. I bodů 1 až 3 a 9 až 11, která nabývají účinnosti prvním dnem čtvrtého 

kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 
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