
PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů 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. s vyznačením navrhovaných změn. 

§ 5 

Školní vzdělávací programy 

(1) Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž je podle § 3 odst. 2 vydán rámcový 

vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programem; obsah 

vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do předmětů nebo jiných 

ucelených částí učiva (například modulů). 

(2) Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž není vydán rámcový vzdělávací 

program, stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán 

vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek 

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném 

vzdělání, pokud bude tento doklad vydáván. Dále stanoví popis materiálních, personálních a 

ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se 

vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje. 

(3) Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací 

program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a zpřístupní k nahlížení ve škole nebo školském zařízení; do 

školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo 

za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 

§ 6 

Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání 

(1) Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání stanoví zejména konkrétní cíle, formy, 

délku a obsah vzdělávání a jeho organizační uspořádání, profil absolventa vzdělávacího 

programu, vyučovací jazyk, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání, jakož i podmínky pro 

vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky materiální, personální 

a organizační, podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví a podmínky zdravotní způsobilosti 

uchazeče ke vzdělávání. 
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(2) Vzdělávací program akreditovaný podle § 104 až 106 ředitel školy zveřejní na přístupném 

místě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zpřístupní k nahlížení ve škole; do 

vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu 

v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím tím není dotčeno. 

(3) Vzdělávací program akreditovaný podle § 104 až 106 je závazný pro hodnocení vyšší 

odborné školy a výsledků vzdělávání studentů a dále podkladem pro stanovení výše finančních 

prostředků přidělovaných podle § 160 až 162. 

§ 10 

Výroční zprávy 

(1) Ministerstvo zpracovává každoročně výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

České republiky, předkládá ji vládě a zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Krajský úřad zpracovává každoročně výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v 

kraji, předkládá ji zastupitelstvu kraje a ministerstvu a zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

(3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o 

činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě, 

zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup a zpřístupňuje k nahlížení ve škole. 

Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě 

obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím tím není dotčeno. 

§ 21 

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

(1) Žáci a studenti mají právo 

a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, a pokud se tato zřizuje, 

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu, 

pokud se tato zřizuje, s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky 

a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit, 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 

věku a stupni vývoje, 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 
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(2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a 

nezletilých žáků. 

(3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také 

jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací 

povinnost. 

§ 22a 

Práva pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo 

zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 

pracovníkem ve škole, 

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické 

činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, pokud se zřizuje, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

§ 51 

 

(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

 

(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

(dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 

rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady, pokud se zřizuje. 

 

(3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v 

případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 

nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího 

řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

 

(4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální 

se hodnotí slovně. 

 

(5) zrušen 

§ 69 
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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo 

vysvědčení výpis z vysvědčení. 

(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně 

nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 

školské rady, pokud se zřizuje. 

(3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v 

případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. 

(4) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku 

prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s 

výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Hodnocení žáka v odborných předmětech, které 

stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech, se uskutečňuje po vykonání 

komisionální zkoušky. 

(5) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 

června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 

nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí 

ani v náhradním termínu, neprospěl. 

(6) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší 

ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

(7) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo 

žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných 

pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce 

příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou 

komisionální. 

(8) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu 

opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 

(9) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti 

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 

vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím 

žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel 

školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 
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dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká 

školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

(10) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo 

předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném 

předmětu výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel 

školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne 

doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo 

krajského úřadu. 

(11) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení podle odstavce 9 na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost 

krajského úřadu účastní školní inspektor. 

(12) Ustanovení tohoto paragrafu se přiměřeně vztahuje i na hodnocení vzdělávání členěného 

do jiných ucelených částí učiva. 

§ 111 

Zájmové vzdělávání 

(1) Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se 

zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro 

zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních 

klubech. 

(2) Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve 

spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. 

§ 111a 

Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

(1) Vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání uskutečňovaném ve školském zařízení zřízeném 

státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí trvá 60 minut. 

(2) Školní družina zřízená státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se organizačně člení na 

oddělení; členění ostatních školských zařízení pro zájmové vzdělávání stanoví ředitel. 

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků v 

oddělení školní družiny zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

(4) Zřizovatel může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí a žáků stanoveného prováděcím 

právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na zájmové vzdělávání ve školní 

družině, a to nad výši stanovenou normativem. Zřizovatel školy může povolit výjimku z 

nejvyššího počtu dětí a žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí a 

žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve 

školní družině a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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§ 167 

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. 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. 

Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. 

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební 

řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých 

žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské 

rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele 

podle věty první a druhé ředitel školy. 

(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.  

(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. 

(3)(5) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo ředitelem 

školy, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen 

pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena 

školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani 

jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

(4)(6) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské 

rady. 
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(5)(7) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet 

členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel 

školy. 

(6)(8) Funkční období členů školské rady je tři roky. 

(7)(9) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, 

první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je 

povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém 

prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se 

vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. 

(8)(10) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to 

ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské 

rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby 

do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady 

jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až 

d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách 

končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. 

(9)(11) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období 

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, 

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do 

rukou předsedy školské rady, 

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí, 

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví 

volební řád, nebo 

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách 

podle odstavce 8 věty první, 

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním 

pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo 

studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy. 

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

nejdříve počátkem následujícího školního roku.“ 

§ 168 

(1) Školská rada, pokud se zřizuje, 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a 

navrhuje jejich změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních 

školách, 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení 

hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k 

dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel 

školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. 

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 

měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, 

ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání 

se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud 

školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich 

předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. 

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly 

zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce. 

------------------------------------------------------------------ 

17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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§ 174 

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

hodnocení vzdělávací soustavy. V souvislosti s výkonem inspekční činnosti se Česká školní 

inspekce s předchozím souhlasem ministerstva může podílet na zajišťování úkolů souvisejících 

s naplňováním mezinárodních smluv, s rozvojem mezinárodních styků a mezinárodní 

spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z členství v mezinárodních 

organizacích. 

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

na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe podle § 65 

odst. 2 a § 96 odst. 2 a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka povolené podle 

§ 41 odst. 3 v rámci inspekční činnosti 

a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků 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 a akreditovaných vzdělávacích programů a dále 

podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, 

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

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem, 

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

vzdělávání a školských služeb, 

e) vykonává veřejnosprávní kontrolu40) využívání finančních prostředků státního rozpočtu 

přidělovaných podle § 160 až 163. 

(3) Pokud je místem, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka povolené podle § 41 

odst. 3 obydlí a není dán souhlas toho, kdo v něm bydlí, se vstupem do něj, inspekční činnost 

podle odstavce 2 proběhne ve škole, kam byl žák přijat k plnění školní docházky. V tomto 

případě Česká školní inspekce termín inspekční činnosti se zákonným zástupcem žáka 

dohodne, je-li to možné. Inspekční činnost probíhá i v tomto případě za přítomnosti a 

součinnosti osoby, která žáka vzdělává podle § 41 odst. 3 písm. c). 

(4) 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) až e), § 38a odst. 

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

(5) Inspekční činnost se vykonává na základě plánu hlavních úkolů na příslušný školní rok, který 

schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na návrh ústředního školního inspektora. 

(6) Inspekční činnost se dále provádí na základě podnětů, stížností a petic, které svým 

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

případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce 
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jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. 

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

přijatých k nápravě. 

(7) 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, požádá. Inspekční činnosti podle 

odstavce 2 písm. b), c) nebo d) nelze na žádost 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). 

(8) Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká 

školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem, přičemž základním 

kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a 

dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení. Kritéria hodnocení předkládá 

ministerstvu ke schválení. Schválená kritéria hodnocení ministerstvo zveřejňuje. 

(9) Inspekční činnost vykonávají školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby. 

Školním inspektorem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let 

pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxe. Kontrolním pracovníkem může být ten, 

kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe, nebo ten, kdo má střední vzdělání s 

maturitní zkouškou a nejméně 20 let praxe. Další předpoklady stanovené pro výkon činností 

podle vět druhé a třetí zvláštními právními předpisy tím nejsou dotčeny. 

(10) Výstupem inspekční činnosti je 

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

b) protokol o kontrole 56) 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. 

(11) 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 může 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, pokud se zřizuje. Inspekční 

zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském 

zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. 

(12) 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. 
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(13) 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 

každoročně v prosinci. 

(14) Česká školní inspekce podává návrh na odvolání ředitele školy nebo školského zařízení 

zřizovaného státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí v případě zjištění závažných nedostatků 

v činnosti školy nebo školského zařízení. 

(15) Česká školní inspekce může v odůvodněných případech provádět inspekční činnost i 

formou elektronického zjišťování údajů. 

------------------------------------------------------------------ 

40) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

56) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
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