
Školský zákon

Novela zákonem č. 101/2017 Sb.



Osnova

– Změny k 1.9.2017

– Zrušení udělování souhlasu ke zřízení funkce asistenta 
pedagoga k 1. 9. 2018 (ještě se předpokládá další změna)

– Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání k 1. 9. 2018

– Financování MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ, ZUŠ a ŠD 
územních samosprávných celků k 1. 1. 2019



Vzdělávání cizinců - § 20 odst. 4
Změna nadpisu – Vzdělávání cizinců a osob pobývajících
dlouhodobě v zahraničí.

- Na žádost prominutí přijímací zkoušky ke vzdělávání ve středních a
vyšších odborných školách z českého jazyka osobám, které získaly
předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky. Znalost
českého jazyka škola ověří rozhovorem

- právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního
předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak,
aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání.

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti.



Práva pedagogických pracovníků - § 22a

Právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické
činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým
nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí
a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým
pracovníkem ve škole.

Právo, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v
rozporu s právními předpisy.

Právo na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v
souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné,
speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti.

Právo volit a být voleni do školské rady.

Právo na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.



Povinnosti pedagogických pracovníků 
§ 22b

Povinnost vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a
cíli vzdělávání.

Povinnost chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta.

Povinnost chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet
všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

Povinnost svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a
bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj.

Povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní
údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky
poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.

Povinnost poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému
zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a
vzděláváním.



Výchovná opatření  § 31 – 1.9.2017

odst.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 případě zvláště závažného zaviněného porušení
povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo
studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně
výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou
výchovu a preventivně výchovnou péči. 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.



odst.3 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo

studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se vždy považují za
závažné nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště
závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

odst.5 Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí
ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího
pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.



Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v 
zahraniční škole na území České republiky nebo v 

evropské škole - § 38 odst.3 – 1.9.2017

Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným
v odstavci 1 písm. a), b) nebo d) nebo v odstavci 2, může být na
základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy
nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských
zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka

Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným
v odstavci 1 nebo 2 , je písm. c), musí být zároveň žákem spádové
školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a
školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.

Odst. 1 písm. c) – zahraniční škola na území ČR nezapsaná do RŠ



Organizace činnosti školských zařízení pro 
zájmového vzdělávání § 111a – 1.9.2018

Vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání – 60 minut.

Organizační členění ŠD na oddělení.

Organizační členění ŠK a střediska volného času stanoví ředitel.

Prováděcí předpis stanoví nejnižší a nejvyšší počty žáků
v oddělení ŠD.

Možnost zřizovatele udělit výjimku z počtu dětí, žáků
stanoveného prováděcím předpisem (+4, - nekonečno).



Terminologická změna v § 160

Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu

Slova „uvedených v § 16 odst. 9“ se nahrazují slovy „se
speciálními vzdělávacími potřebami“.

Rozšíření oblastí, na něž se poskytují prostředky – „e)
poskytovatelům vzdělávání v zahraničí“.



Změna financování školských subjektů 
regionálního školství

Popis cílového stavu:

a) zvýšení předvídatelnosti – školy budou vědět, s 
jakým finančním zabezpečením mohou dlouhodobě 
počítat (při plnění jasně stanovených podmínek. 

b) rovnost podmínek - všichni nemají zcela stejně, ale 
odchylky jsou odůvodněné jasnými pravidly

c)možnost cílené implementace priorit státu 
(odměňování   zaměstnanců,    podpora vybraných 
segmentů vzdělávání, profesní a kariérní růst 
pedagogů), a to bez rozvojových programů. 



Změna financování školských subjektů 
regionálního školství

Změna financování postihuje oblast škol a školských zařízení
zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí.

Financování soukromých a církevních škol není novelou dotčeno.

§ 161 Financování MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ, ZUŠ a ŠD 
zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí

Financování podle stávajících předpisů - do 31. prosince 2018


