
Z Á K O N 

ze dne …………………….2019, 

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Změna zákona o pedagogických pracovnících 

V zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 

Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 422/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 198/2012 Sb., 

zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 197/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 82/2015 

Sb. a zákona č. 379/2015 Sb., se za § 24 vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu a poznámky 

pod čarou č. 9b) zní: 

 

„§ 24a 

Volno pro vlastní vzdělávání 

(1) Učiteli se na jeho žádost poskytne volno pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost 

(dále jen „volno pro vlastní vzdělávání“) v délce 5 až 12 měsíců jedenkrát za 10 let, nebrání-li 

tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů školy. Po dobu volna pro vlastní 

vzdělávání náleží učiteli plat ve výši platového tarifu podle zvláštního předpisu nebo náhrada 

mzdy ve výši sjednané nebo určené.  

(2) Žádost se předkládá písemně, a to nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem 

začátku volna pro vlastní vzdělávání. Přílohu žádosti tvoří čestné prohlášení o tom, že učitel 

nečerpal volno pro vlastní vzdělávání v období 10 let předcházejících požadovanému dni 

začátku volna pro vlastní vzdělávání, a podklady prokazující, že učitel působil ke dni podání 

žádosti po dobu alespoň 10 let v pracovním poměru jako učitel, nelze-li tyto skutečnosti ověřit 

v dokumentaci školy. V žádosti učitel uvede své identifikační údaje a dále 

a) požadovaný den začátku volna pro vlastní vzdělávání, 

b) požadovanou délku volna pro vlastní vzdělávání, 

c) popis plánovaných aktivit směřujících k vlastnímu vzdělávání, zejména pak k realizaci 

dalšího vzdělávání podle § 24, nebo tvůrčí činnosti, které se učitel zavazuje uskutečnit, a  

d) způsob prokázání jejich naplnění. 
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(3) Ředitel rozhodne o žádosti do 30 dnů. Ředitel žádosti nevyhoví, pokud 

a) učitel nepůsobil během posledních 15 let po dobu alespoň 10 let v pracovním poměru jako 

učitel nebo ode dne začátku předchozího volna pro vlastní vzdělávání do požadovaného dne 

začátku volna pro vlastní vzdělávání uplyne méně než 10 let, 

b) poskytnutí volna pro vlastní vzdělávání brání závažné okolnosti týkající se plnění 

vzdělávacích úkolů školy, nebo 

c) popis plánovaných aktivit směřujících k vlastnímu vzdělávání nebo tvůrčí činnosti 

neodpovídá potřebám školy nebo způsob prokázání naplnění plánovaných aktivit není 

dostatečný. 

(4) Pokud ředitel žádosti nevyhoví, 

a) v případě důvodu podle odst. 3 písm. b) navrhne žadateli jiný den začátku volna pro vlastní 

vzdělávání, který nastane nejpozději o 12 měsíců později než požadovaný den začátku volna 

pro vlastní vzdělávání uvedený v žádosti podle odstavce 2, 

b) v případě důvodu podle odst. 3 písm. c) navrhne žadateli jiný popis plánovaných aktivit 

směřujících k vlastnímu vzdělávání nebo tvůrčí činnosti, který odpovídá potřebám školy, nebo 

jiný způsob prokázání naplnění plánovaných aktivit. 

(5) Souhlasí-li žadatel s návrhem podle odstavce 4, platí, že tím ředitel vyhověl jeho 

žádosti ve znění svého návrhu. 

 (6) Nejpozději do 30 dnů od ukončení volna pro vlastní vzdělávání je učitel povinen 

prokázat naplnění plánovaných aktivit. Lhůtu ke splnění povinnosti podle věty první může 

ředitel prodloužit, je-li to k prokázání naplnění plánovaných aktivit účelné. Zaviněné 

neprokázání naplnění plánovaných aktivit je závažným porušením povinností vztahujících se k 

jím vykonávané práci. 

(7) Na rozhodování o žádostech ve věcech volna pro vlastní vzdělávání se nevztahuje 

správní řád, opravné prostředky nejsou přípustné. 

  

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

Do 1. 9. 2027 může ředitel postupem podle § 24a odst. 4 písm. a) navrhnout termín 

poskytnutí volna pro vlastní vzdělávání, jehož začátek je stanoven na den pozdější, než je 

uvedeno v § 24a odst. 4 písm. a), nejpozději však na 1. 9. 2028. 

 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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