Platné znění dotčených částí školského zákona a zákona o přestupcích s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
I. Platné znění dotčených částí školského zákona
§8
Právní postavení škol a školských zařízení
(1) Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehož 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.
(3) Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo
práce a sociálních věcí zřizuje školy a školská zařízení jako organizační složky státu5) nebo
jako jejich součásti. Ministerstva a ostatní organizační složky státu mohou zřizovat mateřské
školy a zařízení školního stravování jim sloužící, a to jako státní příspěvkové organizace
podle zvláštního právního předpisu;4) § 169 odst. 5 až 9 § 169 odst. 5 až 10 se použije
obdobně.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo konzulárním
úřadu České republiky jako součást těchto úřadů.
(5) Ministerstva a ostatní organizační složky státu plní funkci zřizovatelů škol a
školských zařízení jménem státu.
(6) Registrované církve a náboženské 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) jejichž předmětem činnosti je poskytování
vzdělávání nebo školských služeb podle tohoto zákona, a to i v případě, že převažujícím
předmětem činnosti takové právnické osoby je podnikání podle zvláštních právních předpisů.
Školu nebo školské zařízení může podle věty první zřídit také několik právnických nebo
fyzických osob společně.
(7) Právnická osoba a organizační složka státu nebo její součást může vykonávat činnost
školy nebo školského zařízení, školy a školského zařízení, nebo i více škol nebo školských
zařízení.
Dokumentace škol a školských zařízení
§ 28
(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:
a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147,
b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika"),
c) doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a
jeho ukončování,
d) vzdělávací programy podle § 4 až 6,
e) výroční zprávy o činnosti školy,
f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
g) školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,
h) záznamy z pedagogických rad,
i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,
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j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
k) personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci15) a další
dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.16)
(2) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi
nebo studentovi:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti,
žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého
pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo
místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
c) obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu,
d) datum zahájení vzdělávání ve škole,
e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,
f) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu
postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student
sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého
žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,
g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání,
h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo
vyšší odborné škole ukončeno,
i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na
území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností,
telefonické spojení.
(3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o
dítěti, žákovi nebo studentovi:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti,
žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě
místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v
zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,
c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv
na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
d) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu
postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student
sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého
žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,
e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na
území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností,
telefonické spojení.
(4) Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po rozhodné
události. Školy a školská zařízení jsou údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky
oprávněny poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo
zvláštním zákonem18).
(5) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba sdružuje pro statistické účely a
pro účely plnění dalších povinností stanovených ministerstvu tímto zákonem údaje z
dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik s výjimkou údajů uvedených v
odstavci 2 písm. g) a i) a odstavci 3 písm. c) a f); údaje uvedené v odstavci 2 písm. f) a
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odstavci 3 písm. d) se sdružují v anonymizované podobě. Právnické osoby vykonávající
činnost škol a školských zařízení předávají údaje z dokumentace a školních matrik a další
údaje nezbytné pro stanovení kvalifikovaných odhadů ukazatelů vzdělávání a vzdělávací
soustavy ministerstvu, popřípadě jím zřízené právnické osobě. Právnické osoby vykonávající
činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje ministerstvo, předávají tyto údaje v podobě
statistických informací také krajskému úřadu, v případě škol a školských zařízení zřizovaných
obcí nebo svazkem obcí také obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, rozsah, formu a
způsob vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a rozsah, formu,
způsob a termíny předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
podle odstavce 5.
(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu a obsah platných
tiskopisů vysvědčení, výpisů z vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu. Na
vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu se vždy uvádí rodné číslo fyzické
osoby, které byl doklad vydán, bylo-li jí rodné číslo přiděleno. Vysvědčení, diplomy o
absolutoriu a výuční listy jsou opatřeny státním znakem České republiky19) a jsou veřejnou
listinou.
(8) Na vysvědčení, výučním listu nebo na diplomu o absolutoriu není přípustné provádět
opravy zápisu. Podpisy na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu musí být
originální. Právnické osoby vykonávající činnost školy a právnická osoba podle § 171 odst. 4
věty první vydávají stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu; za
vystavení tohoto stejnopisu či opisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše
nesmí překročit 100 Kč. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky pro
vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu.
(9) Školy vedou evidenci tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o dosaženém stupni
vzdělání, výučních listů a diplomů o absolutoriu.
(10) Ukládání dokumentace upravují zvláštní právní předpisy.20)
§ 31
(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského
zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská
opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další
kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní
učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských
opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval
nebo jiných ocenění.
(2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení
povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o
podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského
zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení
zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu
zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo
školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho
vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil
povinnou školní docházku.
(3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům
zaměstnancům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení
povinností stanovených tímto zákonem.
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(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy
nebo školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta
dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění
dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního
právního předpisu.21) O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo
student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím
po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 33
Cíle předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na
jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel
chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří
základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
§ 34
Organizace předškolního vzdělávání
(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro
podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a
zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Zápis k předškolnímu vzdělávání od
následujícího školního roku se koná v období od 15. května do 31. května. Termín a
místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je
způsobem v místě obvyklým.
(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o
stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské
školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého
pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)
nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu
dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Účinné od 1. 9. 2018
(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o
stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské
školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu,
v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku.
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(4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo
trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Obecní úřad obce, na jejímž území
je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před
termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno,
popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte,
v případě cizince místo pobytu dítěte.
(5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem.22)
(6) O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
(7) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
(8) Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání
dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo
odloučené pracoviště se nevztahují odstavce 2 až 4 a § 35 odst. 1. O přijetí do této mateřské
školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených
zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v ostatních případech rozhoduje na
základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy.
Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(9) Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v
němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo
do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem
dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e).
(10) V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské
školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí
podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a
školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit,
aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený
počet dětí.
§ 34a
Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění
(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky,
kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského
státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se
povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na
území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky
řízení o udělení mezinárodní ochrany.11) Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na
děti s hlubokým mentálním postižením.
(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává
v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž
má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová
mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo
jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 6. Je-li dítě přijato do
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jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
(3) Dítě, které nemůže být k předškolnímu vzdělávání přijato z důvodu nesplnění
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,22) plní povinnost předškolního
vzdělávání jiným způsobem podle odstavce 6 písm. a). Tuto skutečnost oznámí zákonný
zástupce dítěte řediteli spádové mateřské školy podle § 34b odst. 2. Spádová mateřská
škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů podle § 34b odst. 3. Ustanovení
§ 34b odst. 4 až 7 se na individuální vzdělávání dítěte podle tohoto odstavce nevztahuje.
(4) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky
v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období
školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních
školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla
mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat
se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první
a druhou dotčeno.
(5) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve
vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení
důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti
dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
(6) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální podle § 47 a § 48a,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
(7) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání
způsobem podle odstavce 6 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli
spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
§ 34b
Individuální vzdělávání dítěte
(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro
dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě
individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte
povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání
nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli
mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je
individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází
z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří
-6-

úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí
zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně
náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do
4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně
vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí
individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u
ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.
(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního
vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.
(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě
opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.
(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce
dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a
výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
§ 35
(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném
zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po
dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské
zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu
za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín
úhrady.
(2) Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro
které je předškolní vzdělávání povinné.
(2) (3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách
provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, včetně rozsahu povinného
předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a
další speciální péči o děti.
§ 36
Plnění povinnosti školní docházky
(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce
školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná školní
docházka“).
(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany
jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90
dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat
na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky
řízení o udělení mezinárodní ochrany.11)
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého
roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k
plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období
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od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného
od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v
době od 15. ledna do 15. února 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku.
(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí
se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu,
v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce
nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu,
oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce
března května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní
docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené
obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské
zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro
výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této
škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí,
pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje
vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu
dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.
§ 37
Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a
požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o
možnosti odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná
tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se
souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku
odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1
nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě
základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto
vzdělávání vyrovná vývoj dítěte informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního
vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
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(……….)
Jiný způsob plnění povinné školní docházky
§ 40
Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky
Jiným způsobem plnění povinné školní docházky se rozumí
a) individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole
(dále jen "individuální vzdělávání"),
a) individuální vzdělávání žáka, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování
ve škole,
b) vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením.
§ 41
Individuální vzdělávání
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.
Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.
(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,
d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.
(4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to
ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.
(5) 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.
(6) 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.
(7) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání ukončí individuální
vzdělávání
a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky
materiální, personální a ochrany zdraví žáka,
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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 4 a 5, nebo
e) na žádost zákonného zástupce žáka.
(8) Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 dnů
od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti
rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.
(8) 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.
(9) 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.
(………)
§ 47
Přípravné třídy základní školy
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo
přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat
přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj,
přednostně děti, a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze
zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy
obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd
zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k
výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), souhlas ministerstva.
(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost
zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského
zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je
součástí školního vzdělávacího programu.
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
§ 59
Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
(1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní
docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí
prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.
(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
§ 60
Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
(1) Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem. Počet kol přijímacího řízení není omezen. Pro přijímání do
prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo
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přijímacího řízení. Termín pro první kolo přijímacího řízení je stanoven prováděcím právním
předpisem.
(2) V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky.
Přijímací zkouška je způsob ověření předpokladů uchazeče, jejíž obsah a formu stanoví ředitel
školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. V takovém
případě pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy nejméně dva termíny pro
konání přijímací zkoušky. Zaměření a náročnost přijímacích zkoušek konaných v různých
termínech prvního kola přijímacího řízení a způsob hodnocení výsledků dosažených při
přijímacích zkouškách, musí umožnit stanovení celkového pořadí úspěšnosti uchazečů ke
vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Rozhodne-li ředitel školy, že se přijímací
zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče
bez zbytečného odkladu.
(3) Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví
a) jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího
řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok; kritéria
přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního
vzdělávacího programu,
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem
vzdělávání; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového
zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných
uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit.
(4) Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího
řízení ředitel školy rozhodl, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených
jednotlivých kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy
a) pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října,
pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna,
b) pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího
řízení.
Jednotlivá rozhodnutí ředitele školy musí být zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(5) Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává
zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a
to na tiskopisu předepsaném ministerstvem a v termínu stanoveném v § 60b. U uchazečů
s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných
případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy. O této skutečnosti musí ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy neodkladně informovat zákonného zástupce tohoto žáka.
(6) Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem a v
případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření.
(7) Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2
přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné
školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku
vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná.
(8) Přijímací zkouška pro první kolo přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy
vyhlášena, se koná v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Pozvánku k
přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání pro konkrétní
termín zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.
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(9) Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru
vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení
náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky podle odstavce 12.
(10) Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola
přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti
stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška
koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného
kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá
ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
(11) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném
termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po
termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní
termín pro její vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná
nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.
(12) V odůvodněných případech může ředitel školy rozhodnout o prodloužení doby
konání přijímací nebo talentové zkoušky, a to na následující pracovní dny, které
bezprostředně navazují na termín stanovený pro přijímací nebo talentovou zkoušku.
(13) V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena,
c) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a
d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
(14) Pokud plní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout,
rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.
(15) Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění
podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.
(16) Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu
stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při
přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a
nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle
rozhodnutí o nepřijetí.
(17) Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel
školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu stanoveném
prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání v denní formě
vzdělávání bez talentové zkoušky.
(18) Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému
zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za
doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních
služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.
(19) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
(20) Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení
rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole způsobem podle § 60a.
(21) Při přijímání do jiné formy vzdělávání se postupuje obdobně jako při přijímání do
denní formy vzdělávání.
(22) Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně
krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání.
Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v
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jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
§ 60a
Zápisový lístek
(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané
střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83
až 85 a na vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e).
(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole,
a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru
vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho
zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu
uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se
uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku
ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro
následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) formu a obsah zápisového lístku,
b) způsob jejich evidence, a
c) podrobnosti o vydávání náhradních zápisových lístků.
(5) Zápisový lístek je potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka orgánu,
který zápisový lístek vydal.
(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový
lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou
ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel
příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním
dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že
uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč
může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl
následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup
uchazeče se použijí věty první a druhá.
§ 60b
Termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení
(1) Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15.
března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
(2) Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli
střední školy do 20. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do
30. listopadu.
§ 60
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Organizace přijímacího řízení
(1) Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje
v jednotlivých kolech vyhlašovaných ředitelem školy; ředitel školy je povinen vyhlásit
nejméně jedno kolo přijímacího řízení. První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel
školy do 31. ledna, není-li dále stanoveno jinak; způsob vyhlášení dalších kol přijímacího
řízení je stanoven prováděcím právním předpisem. V případě zápisu školy nebo oboru
vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu může ředitel školy vyhlásit první kolo
přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna.
(2) Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení
a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení
jejich splnění,
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.
(3) Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení
a) školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva
termíny konání zkoušky,
b) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke
vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu.
(4) Informaci o skutečnostech podle odstavců 2 a 3 zveřejní ředitel školy pro první
kolo přijímacího řízení do 31. ledna a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu
vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(5) V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen
„jednotná zkouška“), není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení
zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.
(6) Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání
s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.
§ 60a
Přihláška
(1) Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy.
Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech
podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného
zástupce uchazeče. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas
uchazeče s jejím podáním.
(2) Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem,
včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor
vzdělání, pokud je stanovena.
(4) Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.
Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a
oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
(5) Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího
řízení do 1. března.
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(6) V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou předává
údaje z přihlášky škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“)
do 10 dnů po termínu stanoveném v odstavci 5 způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem.
§ 60b
Obsah a forma přijímacích zkoušek
(1) Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Přijímací
zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory
vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna. Obsah a
forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní
vzdělávání.
(2) Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český
jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky
organizace jednotné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a
hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum. Na zadání testů jednotné zkoušky jako
informaci veřejně nepřístupnou se vztahuje obdobně § 80b. Ministerstvo je správcem
registru uchazečů o vzdělávání v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou zkouškou;
Centrum je zpracovatelem tohoto registru. Registr obsahuje za účelem identifikace
uchazeče jeho rodné číslo, a nebylo-li rodné číslo přiděleno, jméno, příjmení a datum
narození uchazeče.
(4) U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle
vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce,
o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.
(5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku
ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není
dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob
hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.
(6) Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.
§ 60c
Organizace přijímacích zkoušek
(1) Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který
stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý uchazeč může písemný test ze
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru
Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném
termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu
ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Termíny konání jednotné zkoušky se
stanoví odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia, jednak pro
ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou a jejich formy vzdělávání.
(2) Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům
pozvánku k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
(3) Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky
nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji
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měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. V tomto náhradním termínu koná
zkoušku i nezletilý uchazeč a uchazeč s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou
ochrannou výchovou, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky
nedostavil a jeho neúčast omluvil písemně nejpozději do 3 dnů řediteli školy zákonný
zástupce tohoto uchazeče, popřípadě ředitel příslušného školského zařízení pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Náhradní termín jednotné zkoušky stanoví a
zveřejní ministerstvo způsobem podle odstavce 1 věty první, náhradní termín školní
přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy; přijímací zkouška v náhradním
termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky.
Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není
důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.
(4) Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné
školy nelze školní přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se
zkouška koná.
§ 60d
Hodnocení výsledků přijímacího řízení
(1) Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče.
(2) Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně jednou polovinou. Uchazeči se do
celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její
aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se
uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28.
dubna. Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy může v rámci
kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací
zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.
(3) Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví
ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než
kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií
přijímacího řízení.
§ 60e
Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí
(1) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení
do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam
přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení
do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky podle § 60b odst. 1 a zveřejní
seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále
zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované
podobě.
(2) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole
přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a
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nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů
odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.
(3) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení
lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
§ 60f
Další kola přijímacího řízení
(1) Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola
přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole, s výjimkou
povinnosti stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky.
(2) V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit
výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě
uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.
(3) Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola
přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči
nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.
(4) Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně
krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách
vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu
volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
§ 60g
Zápisový lístek
(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané
střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83
až 85 a na vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e).
(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní
škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo
jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého
pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla
školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání
zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení
pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) formu a obsah zápisového lístku,
b) způsob evidence zápisových lístků, a
c) podrobnosti o vydávání zápisových lístků, náhradních zápisových lístků a jejich
platnosti.
(5) Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance
školy nebo krajského úřadu.
(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl
o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě
předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit
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úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy.
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním
dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke
vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to
neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na
základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení
podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje
§ 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.
§ 61
Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia
(1) Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň a vyšší stupeň.
Nižší stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia nebo prvními čtyřmi
ročníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky šestiletého a
osmiletého gymnázia.
(2) Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v
daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího
stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu
konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v
daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do prvního ročníku vyššího
stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo
osmiletého gymnázia.
(3) Při přijímacím řízení do nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia se
postupuje obdobně podle § 60 až 60g.
§ 62
Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
(1) V rámci přijímacího řízení do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení
stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy
přijímací řízení v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.
(2) Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo
zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději
do 20. ledna. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím
řízení. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče
do 15. února. V případě konání zkoušky v náhradním termínu, neplatí termín pro sdělení
výsledku talentové zkoušky podle věty třetí.
(3) Podáním přihlášky podle odstavce 1 není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke
vzdělávání ve střední škole podle § 60.
(4) Při přijímacím řízení podle tohoto ustanovení se postupuje obdobně podle § 60.
§ 62
Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
(1) Při přijímacím řízení do oborů vzdělání, v němž je jako součást přijímacího
řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, se postupuje
obdobně podle § 60 až 60g, není-li dále stanoveno jinak.
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(2) První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a
skutečnosti podle § 60 odst. 2 a 3 vyhlásí ředitel školy do 31. října. Uchazeč odevzdá
řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání
s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
(3) V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech
v období od 2. ledna do 15. ledna; konkrétní termín stanoví ředitel školy, přičemž pro
první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky. Po vyhodnocení
výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému
zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do
20. ledna. Termín podle věty druhé neplatí, koná-li uchazeč zkoušku v náhradním
termínu. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím
řízení.
(4) Jednotná zkouška se nekoná.
(5) Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí
uchazeče v období od 5. února do 15. února.
(6) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží v případě, že podává přihlášku
do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, zápisový lístek v této základní škole, a to
nejpozději do 30. listopadu. Ostatním uchazečům vydá zápisový lístek v uvedeném
termínu krajský úřad.
(7) Podáním přihlášky podle odstavce 1 není dotčeno právo uchazeče podat
přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60a.
§ 63
Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole
Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve
střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o
předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah,
termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem
příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí
ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.
§ 64
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a postup podání
přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, včetně dokladů, které jsou její součástí, další
bližší podmínky organizace, náležitostí a průběhu přijímacího řízení, obsah a rozsah
učiva a dovedností uchazečů ověřovaných při jednotné zkoušce, způsob zadávání, formu
a délku trvání jednotné zkoušky, způsob označování zadání jednotné zkoušky za
informaci veřejně nepřístupnou, podrobnosti o způsobu předávání údajů z přihlášek
podle § 60a odst. 6, o způsobu a formě vedení evidencí podle § 60b odst. 3 a způsobu
ochrany údajů v nich obsažených, pravidla pro uzpůsobení podmínek pro konání
jednotné zkoušky uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami a dále podrobnosti o
přijímání do vyššího než prvního ročníku.
Maturitní zkouška
§ 77
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání
s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
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§ 78
Společná část maturitní zkoušky
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák
může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika, v případě oborů, které jsou stanoveny v nařízení vlády.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a
druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních
předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c). Povinné zkoušky společné části maturitní
zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1.
(3) Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního
předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných
a) formou didaktického testu,
b) formou písemné práce a
c) ústní formou před zkušební maturitní komisí.
(4) Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu.
Didaktickým testem se pro potřebu tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně
zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím
právním předpisem.
(5) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám
z předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c).
(6) Vláda stanoví nařízením obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním
předmětem společné části maturitní zkoušky.
§ 78a
(1) Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné
části maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části
maturitní zkoušky (dále jen „katalog“) pro příslušný zkušební předmět. Katalogy ministerstvo
zveřejní vždy nejpozději 24 48 měsíců před termínem konání zkoušek způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) Zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou
didaktického testu a písemné práce jsou neveřejné. Účast je povolena žákům konajícím
zkoušku, pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele zkoušky (dále jen
„zadavatel“), školnímu maturitnímu komisaři (dále jen „komisař“), řediteli školy a školním
inspektorům České školní inspekce. V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je
povolena též účast osob zajišťujících asistenci nebo službu tlumočení do znakového jazyka
nebo do dalších komunikačních systémů, a to za podmínek stanovených prováděcím právním
předpisem.
(3) Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ústní formou jsou veřejné.
(4) Dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní formou může žák konat,
pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
(5) Před konáním každé ze zkoušek společné části maturitní zkoušky je žák povinen
předložit zadavateli nebo předsedovi zkušební maturitní komise svůj průkaz totožnosti
opatřený fotografií. Nepředložení průkazu totožnosti nebo důvodné pochybnosti o totožnosti
žáka, který jej předkládá, mohou být důvodem pro nepřipuštění žáka ke zkoušce. Důvody
nepřipuštění žáka ke zkoušce zaznamená zadavatel nebo předseda zkušební maturitní komise
v protokolu o maturitní zkoušce.
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(6) Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná
všechny povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky.
§ 79
Profilová část maturitní zkoušky
(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet
povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. V oborech
vzdělání, pro které není stanovena povinná zkouška ze zkušebního předmětu podle § 78
odst. 1 písm. c), se konají 3 povinné zkoušky profilové části. Ve školách a třídách s
vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka
národnostní menšiny.
(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné
zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené
nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.
(3) Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a
nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a
témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a
současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním
první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou
a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí,
b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
c) písemné zkoušky,
d) praktické zkoušky, nebo
e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d).
(5) Obhajobu maturitní práce podle odstavce 4 písm. a) a zkoušky konané formou ústní
zkoušky podle odstavce 4 písm. b) koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku
vzdělávání. Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal
společnou část maturitní zkoušky úspěšně.
(6) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou
písemné zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané
formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany
zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.
(7) Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná
všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.
§ 80
Orgány zajišťující maturitní zkoušku
(1) Ministerstvo odpovídá za přípravu a metodické řízení průběhu společné části
maturitní zkoušky, za vedení evidence přihlášek a evidence výsledků maturitních zkoušek.
Ministerstvo určuje obsah zkoušek společné části maturitní zkoušky, k tomu vydává a
zveřejňuje katalogy. Ministerstvo je správcem25) registru žáků přihlášených k maturitní
zkoušce a výsledků maturitních zkoušek. Registr obsahuje za účelem identifikace žáka rodné
číslo žáka, a nebylo-li rodné číslo přiděleno, jméno a příjmení žáka a datum a místo jeho
narození.
(2) Ministerstvo zřizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen
„Centrum“) jako státní příspěvkovou organizaci podle zákona o majetku České republiky a o
jejím vystupování v právních vztazích4) a podle § 169a.
(3) Centrum
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a) připravuje katalogy a zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky,
b) zajišťuje výrobu zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky a jejich distribuci do
škol,
c) označuje zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo jejich částí za informace
veřejně nepřístupné,
d) zajišťuje zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní
zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou písemné práce z českého jazyka a
literatury a dílčích zkoušek konaných formou ústní,
e) zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků určených ředitelem školy k
odborné přípravě pro výkon funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele,
f) zajišťuje konání zkoušek ověřujících znalost právních předpisů upravujících organizaci,
obsah a průběh maturitní zkoušky,
g) vydává pedagogickým pracovníkům, kteří úspěšně vykonali zkoušku podle písmene f),
osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele,
h) jmenuje komisaře a hodnotitele písemných prací z cizího jazyka a odměňuje je,
i) je zpracovatelem25a) registru podle odstavce 1,
j) je správcem25) registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce
komisaře, zadavatele a hodnotitele; registr obsahuje také rodná čísla pedagogických
pracovníků, a nebylo-li rodné číslo přiděleno, jméno a příjmení a datum a místo narození.
(4) Krajský úřad jmenuje na návrh ředitele školy předsedy zkušebních maturitních
komisí.
(5) Ředitel školy zejména
a) odpovídá za zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole,
b) jmenuje hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury a zadavatele,
c) jmenuje členy zkušební maturitní komise, vyjma jejího předsedy a
d) navrhuje pedagogické pracovníky, kteří by měli vykonat odbornou přípravu pro výkon
funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele podle odstavce 3 písm. e).
§ 80a
(1) Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se
konají před zkušební maturitní komisí. Zkušební maturitní komise je jmenována pro každou
třídu a obor vzdělání nebo pro více tříd nebo více oborů vzdělání, pokud se žáci vzdělávají ve
stejné skupině oborů vzdělání. Členem zkušební maturitní komise jsou v případě dílčí
zkoušky společné části konané ústní formou také hodnotitelé dílčích zkoušek konaných ústní
formou. Členem zkušební maturitní komise může být jmenován rovněž odborník z praxe, z
vysoké nebo vyšší odborné školy. Na zkušební maturitní komisi se vztahují ustanovení § 74
odst. 6 až 10 obdobně.
(2) Předseda zkušební maturitní komise zabezpečuje řádný průběh části maturitní
zkoušky konané před zkušební maturitní komisí ve škole.
(3) Komisař zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole,
s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou.
(4) Zadavatel zabezpečuje řádný průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky
v učebně, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou, včetně kontroly podmínek, za
kterých byla v učebně, kde je zkouška konána, povolena přítomnost osob, zajišťujících
asistenční služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo službu tlumočení do
znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů. Zadavatel zadává zkoušky společné
části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou. Zadavatel je
oprávněn vyloučit žáka ze zkoušky, a to v případě, že žák vážně nebo opakovaně porušil
pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek;
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o vyloučení žáka ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně. Důvody vyloučení žáka
zaznamená zadavatel v protokolu o maturitní zkoušce. Zadavatel je rovněž oprávněn vykázat
z učebny osobu zajišťující asistenční službu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
nebo službu tlumočení do znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů, a to
v případě, že vážně nebo opakovaně porušila podmínky stanovené prováděcím právním
předpisem nebo jiným způsobem vážně narušila průběh zkoušek.
(5) Hodnotitelé písemných prací hodnotí dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky
konané formou písemné práce. Hodnotitel písemné práce z cizího jazyka nesmí hodnotit
písemné práce z cizího jazyka žáků školy, v níž je pedagogickým pracovníkem.
(6) Hodnotitelem pro daný zkušební předmět, komisařem a zadavatelem může být
jmenován pouze ten, kdo v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících2) splňuje
předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, splňuje odbornou kvalifikaci
stanovenou pro výkon dané funkce v prováděcím právním předpisu a je držitelem platného
osvědčení o způsobilosti k výkonu dané funkce, vydaného Centrem.
§ 80b
Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113
odst. 2 písm. a), jakož i jeho jakákoli část, je informací veřejně nepřístupnou od okamžiku,
kdy je Centrum za takovou informaci označí, až do okamžiku, kdy je postupem stanoveným v
prováděcím právním předpisu zveřejněno.
(2) Centrum dále může způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit
jako veřejně nepřístupné
a) informace o opatřeních přijatých k zajištění ochrany informací veřejně nepřístupných
podle odstavce 1,
b) informace o způsobu přípravy a výběru zadání zkoušek a dílčích zkoušek společné části
maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2 písm. a), a to nejvýše do
posledního dne příslušného zkušebního období,
c) informace o procesech zajišťujících uložení a nakládání s informacemi veřejně
nepřístupnými, nebo
d) informace o tom, které osoby jsou oprávněné seznamovat se s informacemi veřejně
nepřístupnými, které osoby vytvářejí a provádějí opatření k zajištění ochrany informací
veřejně nepřístupných, podílejí se na přípravě zadání zkoušek a dílčích zkoušek společné
části maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2 písm. a) nebo zajišťují
nakládání s informacemi veřejně nepřístupnými, a to nejvýše do posledního dne
příslušného zkušebního období.
(3) Centrum přijímá opatření nezbytná k tomu, aby informace označené jako veřejně
nepřístupné byly zpřístupněny výhradně osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat.
(4) Zaměstnanci Centra, jakož i další fyzické osoby, které přijdou do styku s informacemi
veřejně nepřístupnými, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto informacích a neumožnit
přístup k těmto informacím neoprávněným osobám.
(5) Povinnosti mlčenlivosti může zaměstnance Centra zprostit pouze ředitel nebo vedoucí
Centra, v případě ředitele nebo vedoucího Centra a další fyzické osoby ministr školství,
mládeže a tělovýchovy.
§ 81
Další podmínky konání maturitní zkoušky
(1) Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je žákem, na základě přihlášky podané
řediteli školy. Žák, který po podání přihlášky k maturitní zkoušce přestoupí na jinou střední
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školu, koná společnou část maturitní zkoušky ve škole stanovené Centrem. Koná-li žák
zkoušku po skončení školního roku, v němž měl řádně ukončit střední vzdělávání, koná ji na
základě přihlášky podané řediteli školy, ve které úspěšně skončil poslední ročník vzdělávání,
přičemž dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce koná ve škole
stanovené Centrem. Ředitel školy zajistí předání údajů z přihlášek Centru, a to včetně rodných
čísel žáků, a nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, jména a příjmení žáka a data a místa jeho
narození.
(2) V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní
zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé
zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku
nekoná. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3
pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v
termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nedodržení stanovené lhůty může v
závažných případech ředitel školy prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo
žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu
část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Obdobně se uznávají úspěšně vykonané části
zkoušky při konání maturitní zkoušky žákem, který nemohl tuto maturitní zkoušku dokončit v
řádném termínu, neboť neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání.
(3) Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána
nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
(4) Ředitel školy vystaví žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky,
vysvědčení o maturitní zkoušce.
(5) Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního
ročníku vzdělávání ve střední škole.
(6) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní
zkoušky podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou
část maturitní zkoušky. Ředitel školy může žákovi uznat zkoušku profilové části maturitní
zkoušky, kterou již žák vykonal v předchozím vzdělávání, pokud je obsahově srovnatelná se
zkouškou profilové části v dané škole. Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3
povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím
právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem
úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým
certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním
předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.
(7) Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v
termínu stanoveném ředitelem školy.
(8) Žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny mají právo skládat
společnou i profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce národnostní
menšiny s výjimkou zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, kterou skládají
v českém jazyce.
(9) Odlišným způsobem může být se souhlasem ministerstva ukončováno vzdělávání
podle vzdělávacích programů ve vybraných třídách osmiletých nebo šestiletých gymnázií s
výukou některých předmětů v cizím jazyce nebo ve školách zřízených na základě
mezinárodní smlouvy, popřípadě se souhlasem ministerstva v dalších oborech vzdělání. Tato
maturitní zkouška se považuje za maturitní zkoušku podle tohoto zákona, pokud žák vykoná
také zkoušku ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura společné části maturitní
zkoušky.
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(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal
maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném
termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
(11) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek společné části
maturitní zkoušky, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové
části maturitní zkoušky, pravidla zadávání a vyhodnocování didaktických testů; nabídku
cizích jazyků ve společné části maturitní zkoušky, pravidla určení nabídky zkoušek
profilové části maturitní zkoušky, včetně formy, témat a období konání těchto zkoušek,
podmínky pro nahrazení zkoušky profilové části z cizího jazyka výsledkem
standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, včetně prokazované úrovně
znalosti cizího jazyka, termíny a pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky,
termíny a pravidla pro opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané
formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou
vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí;
b) postup a termíny přípravy zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky, způsob
označování zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo jeho části za informaci
veřejně nepřístupnou a postup jejich zveřejňování, okruh osob oprávněných seznamovat
se s informacemi veřejně nepřístupnými, pravidla pro přípravu, organizaci a řízení
společné a profilové části maturitní zkoušky, zajištění podmínek jejich průběhu a
vyhodnocení výsledků, podrobnější vymezení činnosti orgánů a fyzických osob
zajišťujících maturitní zkoušky, vymezení předpokladů pro výkon funkce zadavatele,
hodnotitele a komisaře, obsah a formu osvědčení k výkonu funkce zadavatele, hodnotitele
nebo komisaře, podrobnosti o činnosti zkušební maturitní komise a počtu, výběru a
jmenování jejích členů a pravidla a termíny pro jmenování předsedů zkušebních
maturitních komisí, komisařů, zadavatelů a hodnotitelů a pravidla pro odměňování
předsedů zkušebních maturitních komisí, komisařů, a hodnotitelů písemných prací;
c) podrobnější pravidla o obsahu, formě, způsobu a termínech podání přihlášky k maturitní,
náhradní nebo opravné zkoušce, o obsahu, termínech, formě a způsobu předávaní údajů z
těchto přihlášek, o rozsahu, obsahu, způsobu a formě vedení evidencí podle § 80 odst. 1 a
3, o způsobu předávání dat do těchto evidencí, o způsobu ochrany údajů v nich
obsažených a o náležitostech maturitních protokolů a způsobu jejich zpracování a
vydávání;
d) podmínky a způsob konání maturitní zkoušky žáků uvedených v § 16 odst. 9, žáků s
vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a
cizinců a konání maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny.;
e) náležitosti žádosti o přezkoumání maturitní zkoušky podle § 82 odst. 1 písm. b) a §
82 odst. 2.
§ 82
(1) Každý, kdo konal
a) závěrečnou zkoušku,
b) maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu,
anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o
přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad
rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky
změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny
právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný
průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Škola, v níž
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žák konal maturitní zkoušku, Česká školní inspekce a Centrum při plnění úkolů podle § 80
odst. 3 poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování zkoušky s
výjimkou dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a
zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce
a její obhajoby před zkušební komisí se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání
rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad. Opakování dílčí zkoušky
společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části
maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před
zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní
předpis.
(2) Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou
didaktického testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat
ministerstvo o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení
ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
(3) Žádost podle odstavce 1 nebo 2 lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od
konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné
nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od
konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí
zkoušky.
(4) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají
význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky.

§ 83
Nástavbové studium
(1) Střední školy mohou organizovat nástavbové studium pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. Vzdělávání se
uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu pro příslušný obor vzdělání. Návaznost
oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia stanoví vláda nařízením.
(2) Vzdělávání v nástavbovém studiu trvá 2 roky v denní formě vzdělávání.
(3) V rámci přijímacího řízení do nástavbového studia může ředitel školy rozhodnout o
konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu se společným základem
rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání, na něž navazuje obor vzdělání
nástavbového studia.
(3) Součástí přijímacího řízení do nástavbového studia, nejde-li o obor vzdělání
s talentovou zkouškou, je vždy jednotná zkouška podle § 60 odst. 5. Ředitel školy může
dále stanovit přijímací zkoušku ověřující učivo dalších vzdělávacích oborů nebo jiné
dovednosti a předpoklady uchazeče; obsah a formu příjímací zkoušky stanoví v souladu
se společným základem rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání, na něž
navazuje obor vzdělání nástavbového studia.
(4) Nástavbové studium se ukončuje maturitní zkouškou, dokladem je vysvědčení o
maturitní zkoušce. Žák, který úspěšně ukončí nástavbové studium, získá střední vzdělání s
maturitní zkouškou.
(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky
organizace vzdělávání v nástavbovém studiu.
(………….)
- 26 -

§ 88
Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři
(1) Ke vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře se
přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní
vzdělávání před splněním povinné školní docházky, do prvního ročníku osmiletého
vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník
základní školy, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných
schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.
(2) Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky.
V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech
v období od 15. ledna do 31. ledna; konkrétní termín stanoví ředitel školy, přičemž pro
první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky. Při organizaci talentové
zkoušky se § 62 použije obdobně.
(………….)
§ 123
Úplata za vzdělávání a školské služby
(1) Vzdělávání v základních a středních školách, které nejsou zřízeny státem, krajem,
svazkem obcí nebo obcí, a ve vyšších odborných školách lze poskytovat za úplatu, která je
příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy.
(2) Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je
příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem
obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. Bezúplatnost
předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v
posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na
jeden školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16 odst. 9. Vzdělávání v mateřské škole
zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se
v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.
(3) Školské služby lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby
vykonávající činnost daného školského zařízení.
(4) Výši úplaty podle odstavců 1 až 3 stanoví v případě škol a školských zařízení
zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí ředitel školy nebo školského zařízení. Výši
úplaty podle odstavců 1 až 3 stanoví v případě škol a školských zařízení zřízených jinou
právnickou osobou nebo fyzickou osobou právnická osoba, která vykonává činnost těchto
škol a školských zařízení. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v
§ 27 odst. 5 a v případě dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9, rozhoduje ředitel školy
nebo školského zařízení.
(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, splatnost úplaty,
možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a nejvyšší možnou úplatu za vyšší odborné
vzdělávání, vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání upravené tímto zákonem a
jednotlivé druhy školských služeb ve školách a školských zařízeních zřizovaných státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí.
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(………….)
§ 144
Údaje v rejstříku škol a školských zařízení
(1) Do rejstříku škol a školských zařízení se zapisují tyto údaje:
a) druh školy nebo druh a typ školského zařízení a jejich resortní identifikátor,
b) název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, právní forma a resortní identifikátor
právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení,
c) název, sídlo, adresa elektronické pošty a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a právní
forma 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,
d) seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání nebo seznam školských služeb,
e) nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně
jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných
jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,
f) nejvyšší povolený počet žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání a formách
vzdělávání,
g) označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,
h) vyučovací jazyk, nejde-li o jazyk český,
i) jméno, příjmení a datum narození ředitele školy nebo školského zařízení,
j) jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České
republiky místo trvalého pobytu, a datum narození osoby nebo osob, které jsou
statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského
zařízení,
k) doba, na kterou je právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského
zařízení, zřízena,
l) den zápisu a den zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.,
m) adresa elektronické pošty školy nebo školského zařízení.
(2) Součet nejvyššího povoleného počtu žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání
zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení může být vyšší než nejvyšší povolený počet
žáků a studentů ve škole; při poskytování vzdělávání ve škole nesmí být překročen ani
nejvyšší povolený počet žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání, ani nejvyšší
povolený počet žáků a studentů ve škole.
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem typy školských zařízení, u nichž
se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek podle
odstavce 1 neuvádějí.
(…………)
§ 149
Zápis změny v údajích
(1) Na podání žádosti o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. d) až f) se
vztahuje obdobně § 146 s tím, že o žádosti o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1
písm. f) rozhoduje v případě střední nebo vyšší odborné školy krajský úřad, pokud nejde o
střední nebo vyšší odbornou školu zřizovanou ministerstvem nebo registrovanými církvemi
nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva
zřizovat církevní školy; v tomto případě rozhoduje ministerstvo.
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(2) Žádost o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. b), c), g), i) a j)
§ 144 odst. 1 písm. b), c), i), j) a m) se podává orgánu, který vede rejstřík škol a školských
zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(3) Žádost o zápis změny v rejstříku obsahuje pouze údaje a doklady, které se přímo
týkají příslušné změny. Doklady uvedené v § 147 odst. 1 písm. p) a q) se vyžadují pouze v
případě změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. d), e) a f). Navrhuje-li se zápis
změny v údajích o právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
v rejstříku z důvodu převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského zařízení na jinou
právnickou osobu, posuzuje orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, podmínky
pro výkon činnosti školy nebo školského zařízení u přejímající právnické osoby obdobně,
jako by se jednalo o zápis nové školy nebo školského zařízení.
(4) Na posouzení žádosti o zápis změny v rejstříku se obdobně vztahuje § 148 s tím, že
orgán, který vede rejstřík, rozhodne o zápisu změny v údajích uvedených v odstavci 2 do 30
dnů od doručení žádosti. V případě žádosti o změnu v údajích vedených podle § 144 odst. 1
písm. b), c) a g) § 144 odst. 1 písm. b) a c), nedochází-li k převodu nebo přechodu činnosti
školy nebo školského zařízení na jinou právnickou osobu, a podle § 144 odst. 1 písm. i) a j)
§ 144 odst. 1 písm. i), j) a m) správní orgán provede tuto změnu bezodkladně bez vydání
rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky.
(5) Řízení o zápis změny v rejstříku lze zahájit i bez návrhu, má-li být dosažena shoda
mezi zápisem v rejstříku a skutečným stavem.
(…….)
§ 161
Financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky
(1) Republikové normativy stanoví ministerstvo jako výši výdajů podle § 160 odst. 1
písm. c) a d) připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta
příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání,
středního vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání na kalendářní rok a zveřejňuje je ve
Věstníku.
(2) Krajské normativy stanoví krajský úřad jako výši výdajů podle § 160 odst. 1 písm. c)
a d) připadajících na jednotku výkonu na kalendářní rok za podmínek stanovených
prováděcím právním předpisem a zveřejní je. Jednotkou výkonu je jedno dítě, žák, student,
ubytovaný, stravovaný, lůžko, třída, studijní skupina, oddělení nebo jiná jednotka stanovená
zvláštním právním předpisem34a). Součástí krajských normativů jsou příplatky na podpůrná
opatření stanovené se zřetelem k normované finanční náročnosti podpůrných opatření.
(3) Při stanovení krajských normativů vychází krajský úřad zejména z
a) dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji,
b) rámcových vzdělávacích programů nebo akreditovaných vzdělávacích programů pro vyšší
odborné vzdělávání,
c) rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo přímé
pedagogicko-psychologické činnosti a
d) naplněnosti tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školách a školských
zařízeních.
(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem členění krajských normativů,
ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy,
vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských
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normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění.
(5) Ministerstvo rozepisuje na základě republikových normativů podle odstavce 1 a
poskytuje krajským úřadům formou dotace37) na zvláštní účet kraje finanční prostředky
vyčleněné ze státního rozpočtu na činnost
a) škol a školských zařízení zřizovaných krajem na výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. d),
b) škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí na výdaje uvedené v § 160
odst. 1 písm. c).
(6) Rozpis finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na činnost škol a
školských zařízení uvedených v odstavci 5 pro jednotlivé krajské úřady provede
ministerstvo na základě republikových normativů; ministerstvo tento rozpis upraví
s ohledem na skutečný počet dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami v jednotlivých krajích a normovanou finanční náročnost podpůrných
opatření těmto dětem, žákům a studentům poskytovaných.
(67) Krajský úřad v přenesené působnosti prostřednictvím krajských normativů a v
souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. b)
a) rozepisuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizuje kraj, finanční prostředky podle § 160 odst. 1 písm. d),
b) rozepisuje a poskytuje přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí, finanční prostředky podle § 160 odst. 1 písm. c).
Při rozpisu vychází z návrhů předložených obecními úřady obcí s rozšířenou působností. O
rozpisu prostředků podle věty první informuje krajský úřad příslušné obecní úřady obcí s
rozšířenou působností.
(78) O rozpisu a přidělení finančních prostředků podle odstavce 6 7 krajský úřad následně
informuje zastupitelstvo kraje.
(89) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů
finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle odstavce 6 7 písm. b) v souladu
se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) a krajskými normativy a
předává je krajskému úřadu.
§ 165
(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.
(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,
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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 zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.
k) povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 a ukončení
individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b.
(………….)
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
MINISTERSTVA, NÁRODNÍ RADA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A ČESKÁ
ŠKOLNÍ INSPEKCE
Ministerstvo
§ 169
(1) Ministerstvo vedle úkolů stanovených tímto zákonem dále řídí výkon státní správy ve
školství v rozsahu stanoveném tímto zákonem a odpovídá za stav, koncepci a rozvoj
vzdělávací soustavy.
(2) Ministerstvo vytváří podmínky pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně
výchovnou péči a vzdělávání osob umístěných ve školských zařízeních k tomu zřizovaných a
dále pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Za tímto účelem zřizuje a zrušuje
a) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení
pro preventivně výchovnou péči, dále za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem1a) mateřské, základní a střední školy pro děti a žáky umístěné v těchto
školských zařízeních a
b) zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
(3) Ministerstvo dále zřizuje a zrušuje
a) mateřské, základní a střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za
podmínek stanovených v § 14, pokud je nezřídí obec, svazek obcí nebo kraj,
b) školy, jejichž činnost je upravena mezinárodními smlouvami.
(4) Ministerstvo může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele zřizovat i
jiné školy nebo školská zařízení a zrušovat je.
(5) Pokud ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení uvedená v odstavcích 2 až 4 jako
státní příspěvkové organizace, rozhoduje o zřízení, rozdělení a splynutí státní příspěvkové
organizace a vydává zřizovací listinu. Státní příspěvková organizace vzniká dnem
stanoveným ve zřizovací listině.
(6) O sloučení státní příspěvkové organizace, o zřízení nebo zrušení školy nebo školského
zařízení jako vnitřní organizační součásti státní příspěvkové organizace a o změnách v údajích
uvedených ve zřizovací listině rozhoduje ministerstvo. Součástí rozhodnutí je vydání dodatku
ke zřizovací listině.
(7) Ke změně státní příspěvkové organizace dochází dnem stanoveným ve zřizovací
listině nebo v dodatku ke zřizovací listině.
(8) O zrušení státní příspěvkové organizace rozhoduje ministerstvo, které zároveň zruší
zřizovací listinu. Státní příspěvková organizace zaniká dnem stanoveným v rozhodnutí o jejím
zrušení.
- 31 -

(9) V případě zrušení, rozdělení, splynutí nebo sloučení státní příspěvkové organizace a v
případě zrušení školy nebo školského zařízení jako její vnitřní organizační součásti
ministerstvo zároveň rozhodne, která jím zřízená státní příspěvková organizace převezme
práva a povinnosti zrušované nebo měněné státní příspěvkové organizace, popřípadě o jiném
způsobu vypořádání těchto práv a povinností. Pokud ministerstvo nerozhodne o způsobu
vypořádání práv a povinností zrušované nebo měněné státní příspěvkové organizace, přechází
tato práva a povinnosti na ministerstvo.
(10) Státní příspěvková organizace vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
může uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a
zdraví dětí, žáků a studentů a svých zaměstnanců.
(…………)
Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo
zahraničních věcí
§ 172
(1) Ministerstvo obrany zřizuje a zrušuje střední vojenské školy, vyšší odborné vojenské
školy a školská zařízení jim sloužící.
(2) Ministerstvo vnitra zřizuje a zrušuje střední policejní školy, vyšší odborné policejní
školy, střední školy požární ochrany, vyšší odborné školy požární ochrany a školská zařízení.
(3) Ministerstvo spravedlnosti zřizuje a zrušuje střední školy Vězeňské služby a školská
zařízení jim sloužící a školy a školská zařízení pro osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí
svobody.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje a zrušuje základní školy při diplomatické misi
nebo konzulárním úřadu České republiky.
(5) Pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zahraničních věcí podle odstavců 1 až 4
vykonávají pravomoci ministerstva, krajského úřadu a České školní inspekce podle tohoto
zákona tato ministerstva s výjimkou pravomocí podle § 4 odst. 3 a § 28, pravomocí ve věci
společné části maturitní zkoušky, nejedná-li se o jmenování předsedy zkušební maturitní
komise a přezkoumání průběhu a výsledku dílčí zkoušky konané formou písemné práce a
ústní formou, vedení školského rejstříku a akreditací vzdělávacích programů vyššího
odborného vzdělávání. Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
stanoví vyhláškami úpravy pro školy a školská zařízení, které zřizují, v těch případech, kdy je
k vydání vyhlášek ve věcech středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení
tímto zákonem zmocněno ministerstvo.
(6) Ve věcech všeobecného vzdělávání a ukončování vzdělávání podle tohoto zákona
postupují Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s
ministerstvem.
(7) Služební poměry pedagogických pracovníků, žáků a studentů škol zřizovaných
Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti se řídí zvláštními
právními předpisy.42)
(8) Na školy zřízené Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem
spravedlnosti se nevztahují ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) a d), § 74 odst. 8 písm. a), § 167 a
168; ustanovení § 24 odst. 1, § 60, 94, § 102 odst. 4 věta první a § 166 odst. 1 věta druhá se
na tyto školy vztahují přiměřeně. Ředitelem střední školy, vyšší odborné školy a školského
zařízení zřizovaných Ministerstvem obrany může být jen voják z povolání54). Na jmenování
příslušníka bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil ředitelem školy nebo školského
zařízení a na odvolání této osoby z vedoucího pracovního místa ředitele školy nebo školského
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zařízení se v případě škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem obrany,
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti nevztahuje § 166 odst. 2 až 7. Ředitelem
střední policejní školy, vyšší odborné policejní školy a školského zařízení zřizovaných
Ministerstvem vnitra může být jen příslušník Policie České republiky ve služebním poměru 42)
nebo zaměstnanec, který je státním občanem České republiky. Ředitelem střední školy
požární ochrany, vyšší odborné školy požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra
může být jen příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky ve služebním
poměru42) nebo zaměstnanec, který je státním občanem České republiky.
(9) Osoba, která není státním občanem České republiky, může být ke vzdělávání ve
školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem obrany přijata pouze s předchozím
souhlasem zřizovatele; souhlas zřizovatele si vyžádá ředitel školy v přijímacím řízení.
Zřizovatel je oprávněn souhlas podle předchozí věty odepřít pouze z důvodů ochrany
veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti.
(10) Na školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky zřizované
Ministerstvem zahraničních věcí se nevztahuje ustanovení § 7 odst. 6; ustanovení § 28 se na
tyto školy vztahuje přiměřeně.
§ 172a
Národní rada pro vzdělávání
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje Národní radu pro
vzdělávání (dále jen „Národní rada“) jako svůj poradní orgán. Národní rada se
vyjadřuje ke koncepčním materiálům v oblasti školství.
(2) Členy Národní rady a jejího předsedu jmenuje ministr školství, mládeže
a tělovýchovy.
(3) Podrobnosti o organizaci a činnosti Národní rady stanoví statut, který schvaluje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(………..)
§ 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 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,
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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) 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).
(4) 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.
(5) 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
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.
(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, 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).
(7) 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.
(8) 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 předpisy55) tím nejsou dotčeny.
(9) Výstupem inspekční činnosti je
a) inspekční zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. b) a c),
b) protokol o kontrole56) 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.
(10) 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
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Česká školní inspekce bez zbytečného odkladu zřizovateli a školské radě. 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.
(11) 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.
(12) 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.
(13) 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.
(14) Česká školní inspekce může v odůvodněných případech provádět inspekční
činnost i formou elektronického zjišťování údajů.
(………..)
§ 178
(1) Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu, a dětí umístěných na
jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
které se v souladu se zvláštním právním předpisem47) nevzdělávají ve školách zřízených při
těchto školských zařízeních. Obec
a) zřizuje a zrušuje základní školu, nebo
b) zajišťuje plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo
svazkem obcí.
(2) Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody
spádové školy takto:
a) je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce,
b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně
závaznou vyhláškou,
c) je-li na území svazku obcí jedna základní škola nebo více základních škol zřízených
svazkem obcí nebo dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského
obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá
z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu.
(3) Pokud území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod ani společný školský
obvod a je ohroženo plnění povinné školní docházky dítěte uvedeného v odstavci 1, krajský
úřad opatřením obecné povahy pro toto území vytvoří nebo na ně rozšíří školský obvod nebo
společný školský obvod základní školy zřizované touto nebo jinou obcí nebo svazkem obcí, a
to s platností nejdéle na 24 měsíců. Námitky proti návrhu opatření obecné povahy podle věty
první může podat obec, pro jejíž území nebo jeho část je vytvořen nebo na ně rozšířen školský
obvod nebo společný školský obvod základní školy, a dále obec, která zřizuje danou základní
školu nebo je členem svazku obcí, který zřizuje danou základní školu. Pokud dojde některým
ze způsobů podle odstavce 2 k vymezení školského obvodu pro území obce nebo jeho část,
pozbývá opatření obecné povahy v odpovídajícím rozsahu účinnosti.
(4) Školský obvod se nestanoví škole zřízené v souladu s § 16 odst. 9 a školám
zřizovaným jinými zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí.

- 35 -

(5) V rámci základní dopravní obslužnosti48) území kraje je kraj povinen zajistit dopravu
do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého
pobytu žáka přesáhne 4 km.
§ 179
(1) Obec nebo svazek obcí zřizuje a zrušuje
a) mateřské školy,
b) mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek
stanovených v § 14 a
c) zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje.
(2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území,
v případě cizince s místem pobytu, a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově.
Za tímto účelem obec
a) zřídí mateřskou školu, nebo
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
(3) Na vymezení školského obvodu spádové mateřské školy a pravidla zajištění
podmínek předškolního vzdělávání dětí uvedených v odstavci 2 se použije § 178 odst. 2
až 4 obdobně.
(4) V rámci dopravní obslužnosti48) území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do
spádové mateřské školy a ze spádové mateřské školy, pokud vzdálenost této školy od
místa trvalého pobytu dítěte přesáhne 4 km.
(3) (5) Obec nebo svazek obcí může dále zřizovat a zrušovat
c) základní umělecké školy,
d) školská zařízení pro zájmové vzdělávání,
e) školská účelová zařízení a
f) školy nebo školská zařízení, které jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo, pokud prokáže
potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení jejich činnosti orgánu, který vede
rejstřík škol a školských zařízení.
(……………)
ČÁST OSMNÁCTÁ
PŘESTUPKY
§ 182a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako osoba, která přišla do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, poruší povinnost
mlčenlivosti o informacích veřejně nepřístupných podle § 80b odst. 4,
b) jako osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) ve lhůtě stanovené Českou školní
inspekcí tato opatření nepřijme nebo je nesplní.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 500 000 Kč. Za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu až do 50 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 písm. a) v prvním stupni projednává ministerstvo.
(4) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) v prvním stupni projednává Česká školní
inspekce. Pokuty za tyto přestupky vybírá a vymáhá Česká školní inspekce.
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§ 182a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako zákonný zástupce
1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,
2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle §34a odst. 2,
3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní
vzdělávání dítěte,
b) jako osoba, která přišla do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, poruší
povinnost mlčenlivosti o informacích veřejně nepřístupných podle § 80b odst. 4, nebo
c) jako osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků
zjištěných při inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) ve lhůtě
stanovené Českou školní inspekcí tato opatření nepřijme nebo je nesplní.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu až do 500 000 Kč. Za přestupek
podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu až do 50 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) v prvním stupni projednává ministerstvo.
(4) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) v prvním stupni projednává Česká školní
inspekce. Pokuty za tyto přestupky vybírá a vymáhá Česká školní inspekce.

Společná ustanovení
§ 183
(1) Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle § 27 odst. 1, § 74 odst. 9 písm. c),
§ 80a odst. 4, § 82, § 90 odst. 12, § 102 odst. 9, § 172 odst. 9 a § 176.
(2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u
každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě
základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o
právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 § 60g odst. 7.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená.
(3) Ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhodnutí ve věcech uvedených v § 165 odst. 2 v
případě uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale jejich žádost byla zamítnuta
v souladu s § 60 odst. 14 § 60d odst. 3, pokud je lze po uplynutí lhůty pro odevzdání
zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout; při tom se ředitel řídí pořadím uchazečů
podle § 60 odst. 14 § 60d odst. 3.
(4) Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských
zařízení při rozhodování podle § 165 odst. 2.
(5) Ministerstvo plní úkoly nadřízeného správního orgánu krajských úřadů při
rozhodování o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné
správy podle tohoto zákona.
(6) Působnosti stanovené tímto zákonem obecnímu úřadu obce, obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností a krajskému úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.
(7) Zákonným zástupcem je pro účely tohoto zákona osoba, která je v souladu se
zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka.
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§ 183a
(1) Obce a kraje jsou povinny v rámci přenesené působnosti poskytovat ministerstvu
statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických
zjišťování49) na daný rok.
(2) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba, je při sdružování a zpracovávání
údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školních matrik a při provádění statistických
zjišťování49) oprávněno využívat rodných čísel uchazečů, dětí, žáků a studentů. Právnická
osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je pro účely uvedené ve větě
první povinna rodná čísla uchazečů, dětí, žáků a studentů poskytovat.
(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a krajskému
úřadu pro účely vedení školského rejstříku
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Ministerstvo vnitra poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo
školského zařízení a ministerstvu pro účely předávání údajů a jejich zpracování v registru
pedagogických pracovníků podle § 28a referenční údaje ze základního registru obyvatel. Ze
základního registru obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo
narození, adresa místa pobytu a číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu
pedagogického pracovníka.
(9) (8) Ministerstvo vnitra poskytuje obecním úřadům pro účely plnění povinnosti podle
§ 36 odst. 8 a § 34 odst. 4 údaje ze základního registru obyvatel. Ze základního registru
obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresa místa
trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místa pobytu dítěte.
(10) (9) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(11) (10) Ministerstvo a krajský úřad mohou poskytnuté údaje pro účely vedení
školského rejstříku v rozsahu uvedeném v odstavcích 4 až 6 dále předávat, třídit nebo
kombinovat,49c) popřípadě je blokovat, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění
nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně informuje.
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(12) (11) Údaje o adresách v České republice týkajících se fyzických a právnických osob
ve školském rejstříku podle § 144 a 154 se vedou s využitím referenčních údajů o adresách
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
(………….)
§ 184
(1) Účast členů ve zkušební komisi pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky,
absolutorium v konzervatoři, absolutorium a činnost komisaře je jiným úkonem v obecném
zájmu,50) při němž náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
V těchto případech se nepoužije § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Právnická osoba, která
vykonává činnost školy, ve které se zkoušky konají, poskytuje osobám uvedeným ve větě
první cestovní náhrady za podmínek a ve výši stanovených v části sedmé zákoníku práce s
tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje bydliště těchto osob.
(2) Za výkon funkce předsedy zkušební komise pro závěrečné zkoušky, pro
absolutorium v konzervatoři a absolutorium, funkce předsedy zkušební maturitní komise,
komisaře a hodnotitele písemné práce náleží odměna. Odměnu s výjimkou odměny komisaře
a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka poskytuje právnická osoba vykonávající činnost
školy; v případě komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka poskytuje odměnu
Centrum. Výši odměny a pravidla jejího poskytování stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) Činnost zadavatele je součástí základního pracovněprávního vztahu k právnické
osobě vykonávající činnost školy, v níž je tato funkce vykonávána.
(4) Účast členů v Akreditační komisi je jiným úkonem v obecném zájmu,50) při němž
náleží členům této komise náhrada jízdních výdajů v prokázané výši, náhrada prokázaných
výdajů za ubytování a stravné; poskytovatelem těchto náhrad je ministerstvo. Stravné se
poskytuje ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Členům
Akreditační komise může být dále ministerstvem poskytnuta odměna.
(5) Účast členů Národní rady na jednání rady je jiným úkonem v obecném zájmu.
1a)

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
3)
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
školského zákona.
4)
§ 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích.
5)
Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech).
7)
Například obchodní zákoník, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8)
§ 2 odst. 2 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů.
11)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
14)
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
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22)

§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.
§ 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.
25a)
§ 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.
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.
42)
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
47)
§ 12 odst. 2 a § 13 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
48)
§ 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů.
49)
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
49c)
§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
54)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
55)
Například § 30 zákona č.218/2002 Sb.
56)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
25)

II. Platné znění dotčené části zákona o přestupcích
§ 31
Přestupky na úseku školství a výchovy mládeže
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména
tím, že nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní
docházku žáka.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kč.
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