Platné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění:
561/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Obec
§ 178
(1) Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na jejím území 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 obec nestanoví školský obvod spádové školy a je ohroženo plnění povinné
školní docházky žáků uvedených v odstavci 1, rozhodne o školském obvodu spádové školy
krajský úřad v přenesené působnosti.
(4) Školský obvod se nestanoví škole, která uskutečňuje vzdělávání výhradně podle
vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, a školám zřizovaným jinými
zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí.
(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.
(6) Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve
které má žák místo trvalého pobytu, povinna hradit obci, která školu zřídila, neinvestiční
výdaje této školy připadající na jednoho jejího žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou
jinak. Neinvestiční výdaje podle věty první tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální
výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým
osobám, které neposkytuje krajský úřad. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že
žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené svazkem obcí, jehož členem není obec, ve
které má žák místo trvalého pobytu.
(7) Výdaje podle odstavce 6 nemusí obec hradit, jestliže zřizuje školu, ve které má žák
zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky, je členem svazku obcí, který zřizuje
školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky, nebo je
smluvní stranou dohody několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo
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více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, pokud má žák v této škole zajištěny
podmínky pro plnění povinné školní docházky, s výjimkou případů, kdy se žák vzdělává v
základní škole s vyučovacím jazykem národnostní menšiny.
(8) Jestliže dítě umístěné ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, na jejichž
území nemá místo trvalého pobytu, hradí výdaje podle odstavce 6 připadající na jednoho žáka
této školy toto školské zařízení.
§ 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 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; v
takovém případě je obec povinna za každé dítě s místem trvalého pobytu na jejím území,
které navštěvuje mateřskou školu zřízenou jinou obcí, hradit této obci její neinvestiční
výdaje podle § 178 odst. 6 připadající na jedno dítě této školy, pokud se dotčené obce
nedohodnou jinak.
(3) Jestliže se dítě umístěné v dětském domově vzdělává v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, na
jejichž území nemá místo trvalého pobytu, hradí výdaje podle § 178 odst. 6 připadající na
jedno dítě této školy tento dětský domov.
(3) (4) Obec nebo svazek obcí může dále zřizovat a zrušovat
a) základní umělecké školy,
b) školská zařízení pro zájmové vzdělávání,
c) školská účelová zařízení a
d) 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.
§ 180
(1) Obec nebo svazek obcí zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků
státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) a z jiných zdrojů; v případě, že
školský obvod přesahuje území jedné obce, zabezpečují výdaje základní školy v tomto
školském obvodu a školských zařízení jí sloužících školských zařízení sloužících základní
škole v tomto školském obvodu dotčené obce poměrně podle počtu žáků s místem trvalého
pobytu v jednotlivých obcích, nedojde-li mezi obcemi k jiné dohodě.
(2) Obec může právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
které zřizuje, přispívat na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu podle
tohoto zákona.
(3) Obec nebo svazek obcí přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a
školských zařízení, které zřizuje, dotace stanovené zákonem o státním rozpočtu k částečné
úhradě výdajů na provoz a provádí s nimi finanční vypořádání.
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