
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY 
 

Deklarace práv dítěte (OSN, 1959, ratifikována 7. 1. 1991) 

Zásada 2 
 Dítě požívá zvláštní ochrany. Zákon a ostatní opatření nechť mu poskytují příležitost i prostředky k tomu, aby se 

mohlo rozvíjet fyzicky, duševně, morálně, duchovně a sociálně zdravým způsobem a v podmínkách svobody a 
důstojnosti. Nejvyšším měřítkem zákonodárné činnosti v této oblasti je zájem dítěte. 

 

Zásada 7 
 Dítě má nárok na vzdělání, které má být bezplatné a povinné, alespoň v začátečních stupních. Má mu být 

poskytována výchova, která pomáhá zvýšit jeho všeobecnou kulturní úroveň a umožní mu na základě stejných 
příležitostí rozvíjet jeho schopnosti, úsudek a smysl pro morální a sociální odpovědnost a stát se tak platným členem 
společnosti. Nejlepší zájmy dětí mají být vůdčími zásadami pro ty, kdož odpovídají za výchovu a vedení dítěte. Tuto 
odpovědnost nesou v prvé řadě rodiče dítěte. 

 
 

Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.) 

dle které prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte, a tedy i za jeho vzdělání, mají rodiče (nebo v odpovídajících 
případech zákonní zástupci), přičemž základním smyslem jejich péče musí přitom být zájem dítěte. Dále dle Úmluvy státy, 
které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo každého dítěte na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, 
duchovní, mravní a sociální rozvoj. Z Úmluvy o právech dítěte pak dále vyplývá, že Úmluvou zaručené právo na vzdělání nelze 
ničím podmiňovat. 

 
Článek 2 

 Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou 
každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, 
jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, 
tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců. 

 

Článek 3 odst. 1 
 Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo 

soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. 

Článek 16 
 Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo 

korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst. 

Dítě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. 
 

Článek 28 
 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na vzdělání a s cílem postupného uskutečňování 

tohoto práva a na základě rovných možností zejména zavádějí pro všechny děti bezplatné a povinné základní 
vzdělání; 
Činí všechna opatření nezbytná k tomu, aby kázeň ve škole byla zajišťována způsobem slučitelným s lidskou 
důstojností dítěte a v souladu s touto úmluvou. 

 
 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod: 

Článek 2 příloha 1 
 Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát 

vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským 
a filozofickým přesvědčením. 



Listina základních práv Evropské unie: 

Článek 14 
 Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání. 

Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky. Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém 
respektování demokratických zásad a právo rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich 
náboženským, filozofickým a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány v souladu s vnitrostátními zákony, 
které upravují jejich výkon. 

 
 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně: 

Článek 5 
 Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla 

svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož 
i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat. 

 
 

ÚSTAVA ČR 
 

Článek 10 
 „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou 

součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 
 
 
 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
 

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) 

Článek 1 
 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. 
 
 
 

Článek 10 odst. 1 
 Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 

Článek 10 odst. 2 
 Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. 

Článek 10 odst. 3 
 Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů 

o své osobě. 
 
 
 

Článek 32 odst. 1 
 Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. 

Článek 32 odst. 2 
 Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmínky. 

 

Článek 32 odst. 3 
 Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. 



Článek 32 odst. 4 
 Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou 

být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě 
zákona. 

Článek 32 odst. 5 
 Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. 

Článek 32 odst. 6 
 Podrobnosti stanoví zákon. 

 
 

Článek 33 odst. 1 
 Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. 

Článek 33 odst. 2 
 Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností 

společnosti též na vysokých školách. 

Článek 33 odst. 3 
 Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se 

může vzdělání poskytovat za úplatu. 

Článek 33 odst. 4 
 Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. 

 
 

Článek 41 odst. 1 
 Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze 

v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. 
 
 

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOUVISEJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍM 
 

Školský zákon (561/2004 Sb.) 

V případě, že nebude platit, že žák /student, který odmítne testování nebo roušky, se bude vzdělávat distančně, pak lze využít 
cestu IVP podle § 18 nebo podle § 40 školského zákona 

 
 

§ 2 odst. 1 
 Vzdělávání je založeno na zásadách 

a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke 
vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, 
etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana 
c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání 

 
§ 2 odst. 2 
 Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména 

a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními 
hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v 
průběhu celého života, 
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s 
odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost 

 
§ 18 
 Individuální vzdělávací plán 



Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se 
speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému 
žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost 
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání 
může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Ve 
středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo 
studentovi na základě potvrzení, že žák nebo student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním 
odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v souvislosti s touto 
skutečností. 

 
§ 23 
 Organizace škol 

 
(1) Mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídy, vyšší odborná škola na studijní skupiny, 
konzervatoř a základní umělecká škola na oddělení a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky na kursy. 
(2) Třídy, studijní skupiny a oddělení všech škol, jejichž činnost vykonává jedna právnická osoba, se musí nacházet 
na území kraje, v němž má sídlo tato právnická osoba; výjimky povoluje v případech hodných zvláštního zřetele na 
návrh zřizovatele nebo právnické osoby, která vykonává činnost školy, ministerstvo. 
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem +) nejnižší počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých 
druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení. 
(4) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného tímto zákonem a 
prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši 
stanovenou podle § 161 až 162. 
(5) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním 
předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
§ 25 

 
 Formy vzdělávání 

 
(1) Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje 
v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách 
vzdělávání je rovnocenné. 
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) denní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu 
školního roku, 
b) večerní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v 
průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a večerních hodinách, 
c) dálkovou formou vzdělávání samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních 
hodin ve školním roce, 
d) distanční formou vzdělávání samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím 
informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi, 
e) kombinovanou formou vzdělávání střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto zákonem. 
(3) Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než doba 
vzdělávání v denní formě. 

 

 
§29 odst. 1 

 Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 
služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich 
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

 
§29 odst. 2 

 Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo 
souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících. 



§30 
 

 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád 
(1) Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje 
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském 
zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, 
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, 
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. 
(2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. 
(3) Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických 
zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů. 
(4) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným 
způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a 
obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. 
(5) Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele vydat stipendijní řád, podle něhož lze 
žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium. 
(6) Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele vystupovat jako zprostředkovatel 
smlouvy mezi žákem nebo studentem starším 15 let na jedné straně a právnickou či fyzickou osobou na druhé 
straně, ve které se za sjednaných podmínek právnická či fyzická osoba zaváže poskytovat žákovi či studentovi 
příspěvek na výuku či studium a žák či student se zaváže po ukončení výuky či studia uzavřít s určenou právnickou 
či fyzickou osobou pracovní poměr související s oborem jeho výuky či studia, a v tomto pracovním poměru setrvat 
po sjednanou dobu, nebo vrátit poskytnuté příspěvky 52). Žák střední školy, který dovršil patnáct let a ukončil 
povinnou školní docházku, se může zavázat smlouvou podle věty první; smlouva podle věty první uzavřená 
nezletilým žákem je neplatná, jestliže k jejímu uzavření nedal souhlas zákonný zástupce žáka. 

 
§ 40 

 Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky 
Jiným způsobem plnění povinné školní docházky se rozumí 
a) individuální vzdělávání žáka, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole, 
b) vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. 

 

 
§ 41 
 Individuální vzdělávání žáka 

 
(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní 
docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 
(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, 
pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, 
b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván, 
c) důvody pro individuální vzdělávání žáka, 
d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně 
vzdělávaného žáka, 
e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat, 
f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1, 
g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka, 
h) vyjádření školského poradenského zařízení. 
(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud 
a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání, 
b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví 
žáka, 
c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve 
druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání, 
d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat. 
(4) Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek uvedených v odstavci 3 odpovídá zákonný zástupce 
žáka. 
(5) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k 
plnění povinné školní docházky. 



(6) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho 
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 
pololetí. 
(7) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek 
písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel 
školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka. 
(8) Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání 
a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany 
zdraví žáka, 
b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem, 
c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, 
d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 5 a 6, nebo 
e) na žádost zákonného zástupce žáka. 
(9) Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka do příslušného ročníku 
základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný 
účinek. 
(10) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních 
školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních kompenzačních pomůcek a speciálních 
učebních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní 
docházky. 

 
 

§ 44 
 

 Cíle základního vzdělávání 
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k 
celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, 
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, 
k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s 
osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

 
§ 50 odst. 1 

 
 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních 

dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve 
vyučování stanoví školní řád. 

 
§ 50 odst. 2 

 Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce 
zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování 
tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného 
registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo 
poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 

 

 
§ 164 odst. 1 

 
 Ředitel školy a školského zařízení 

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví 
jinak, 
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a 
vzdělávacími programy uvedenými v § 3, 
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, 
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, 
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto 
zákona zřizuje, 
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo 
studenta, 
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, 
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 



§ 164 odst. 2 
 Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické 

dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům 
pedagogické  rady  přihlédne.  Pedagogickou  radu  tvoří  všichni  pedagogičtí  pracovníci  školy. 

 
 

§ 165 odst. 1 
 Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále 

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, 
na který byly přiděleny. 
c) zrušeno 

 
§ 165 odst. 2 
 Ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka 
nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3, 
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte 
do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle 
§ 47, 
c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37, 
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2, 
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného 
vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle 
§ 55 odst. 2, 
f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v 
konzervatoři podle § 88, 
g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97, 
h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1, 
i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4, 
j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100, 
k) povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle 
§ 34b. 

 
§ 165 odst. 5 

 Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové 
organizace a vedoucího organizační složky státu nebo její součásti může zřizovatel odvolat z vedoucího pracovního 
místa z důvodů 
a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na 
vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo 
zřizovatelem 

 
§ 166 odst. 5 

 Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové 
organizace a vedoucího organizační složky státu nebo její součásti může zřizovatel odvolat z vedoucího pracovního 
místa z důvodů 
b) návrhu České školní inspekce podle § 174 odst. 14, 
c) pravomocného rozhodnutí soudu o neplatnosti odvolání předchozího ředitele z funkce nebo pravomocného 
rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru s předchozím ředitelem. 



 

 
 

Zákon č. 359/2020 kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 
§ 184a 

 
 
 

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOUVISEJÍCÍ S DĚNÍM NA UKRAJINĚ 
 

Zákon č. 67/2022 Sb. ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 
ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

 
 
ZÁKON Č. 121/2000 SB., O PRÁVU AUTORSKÉM, O PRÁVECH 
SOUVISEJÍCÍCH S PRÁVEM AUTORSKÝM A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH 
ZÁKONŮ (AUTORSKÝ ZÁKON) 

 
 
ZÁKON Č. 262/2006 SB., ZÁKONÍK PRÁCE 

https://www.teachpoint.cz/wp-content/uploads/2022/06/Dokument_67_2022-Sb.-Zakon-o-opatrenich-v-oblasti-skolstvi-v-souvislosti-s-ozbrojenym-konfliktem-na-uzemi-Ukrajiny-vyvolanym-invazi-vojsk-Ruske-federace-1-1.pdf
https://www.teachpoint.cz/wp-content/uploads/2022/06/Dokument_67_2022-Sb.-Zakon-o-opatrenich-v-oblasti-skolstvi-v-souvislosti-s-ozbrojenym-konfliktem-na-uzemi-Ukrajiny-vyvolanym-invazi-vojsk-Ruske-federace-1-1.pdf
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