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Co nového ve školském zákoně?

• Novely školského zákona zákony č. 284/2020 Sb. a č. 348/2020 Sb.
• Změny ve školních řádech

• Maturitní zkoušky

• Financování regionálního školství

• Distanční vzdělávání



Novela školského zákona 
zákonem č. 284/2020 Sb.



Co platí od 11.7.2020

• § 30 – školní řád, vnitřní řád – mohou omezit nebo zakázat používání 
mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky 
nebo studenty

• Výjimka – jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních 
důvodů



Co platí od 11.7.2020

• § 183c – kdy se neposkytují údaje podle zákona o svobodném přístupu k informacím

• Údaje získané při ověřování předpokladů uchazeče ke vzdělávání podle § 60b, při zjišťování jeho 
výsledků a při přípravě k němu, údaje získané při přípravě nebo zjišťování výsledků vzdělávání 
podle § 74, 78, § 171 odst. 2 a § 174 odst. 2 písm. a) a údaje vytvořené kombinací nebo 
vzájemným srovnáním těchto údajů právnická osoba nebo organizační složka státu, která s těmito 
údaji nakládá, neposkytuje žadatelům o informace podle zvláštního zákona 60), pokud údaje 
vypovídají o

• a) výsledcích jednotlivých dětí, žáků a studentů,

• b) průměrných nebo souhrnných výsledcích za školu nebo více škol nebo za jinak vymezenou 
skupinu dětí, žáků nebo studentů,

• c) srovnání výsledků mezi školami nebo jinak vymezenými skupinami dětí, žáků nebo studentů,

• d)b) obsahu a formě zadání, která dosud nebyla využita v ukončeném zjišťování,

• e)c) připravovaných nebo používaných nástrojích pro zjišťování a zpracování výsledků vzdělávání.



Co platí od 1. 10. 2020

• § 3 – systém vzdělávacích programů – zrušení odst. 1

• Ministerstvo nemá povinnost zpracovat Národní program vzdělávání, 
projednat jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými 
ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s 
celostátní působností a s kraji a předložit jej vládě k projednání. 

• Dokument měly schvalovat Poslanecká sněmovna a Senát

• Národní program vzdělávání měl rozpracovávat cíle vzdělávání stanovené 
ŠZ a vymezovat hlavní oblasti vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, 
které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů. 

• Národní program vzdělávání mělo ministerstvo zveřejňovat vždy způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.



RVP – § 4 odst. 1

• RVP pro ZV dále stanoví členění obsahu vzdělávání podle jednotlivých 
období nebo ročníků



Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a 
školských zařízeních - § 29
• (4) Žáci mohou při vzdělávání a poskytování školských služeb ve školách a školských zařízeních a s ním přímo souvisejících 

činnostech

• a) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona upravujícího ochranu 
veřejného zdraví 65) vykonávaným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

• b) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi neuvedenými v písmenu a) nebo vykonávat činnosti spojené s 
nebezpečnou expozicí prachu nebo biologickým činitelům, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod 
dohledem odpovědné osoby, která vykonává pedagogickou činnost a splňuje požadavky stanovené prováděcím právním 
předpisem, nebo instruktora na pracovišti právnických nebo fyzických osob, kde žáci vykonávají praktické vyučování, vykonávaným 
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

• (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

• a) látky, směsi, prachy a biologické činitele uvedené v odstavci 4, se kterými mohou žáci nakládat při základním, středním a 
zájmovém vzdělávání, při poskytování školských služeb a s ním přímo souvisejících činnostech,

• b) podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a způsob výkonu dohledu při tomto nakládání a podmínky 
výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu a biologickým činitelům, způsob výkonu dohledu při těchto činnostech a 
požadavky na osobu vykonávající dohled při těchto činnostech.

• ------------------------------------------------------------------

• 65) § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.".



Přípravné třídy ZŠ - § 47 odst. 1

• Nově mohou zřizovat přípravnou třídu zřizovatelé soukromých škol

• Souhlas ke zřízení uděluje v jejich případě MŠMT

• Určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy 
vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad 
povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní 
bude vzdělávat nejméně 10 dětí.



Cizinec – žák ZŠ přestává být žákem školy - § 50 

• (4) Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České 
republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 
vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s 
podmínkami stanovenými školním řádem a ani po písemné výzvě 
ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce 
cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i 
nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po 
uplynutí této doby žákem školy.



Obsah a forma maturitní zkoušky - § 60b

• Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zajišťuje ministerstvo 
nebo z jeho pověření Centrum, distribuci a zpracování a hodnocení 
výsledků testů zajišťuje Centrum. Na zadání testů jednotné zkoušky 
jako informaci veřejně nepřístupnou se vztahuje obdobně § 80b. 



Maturitní zkouška - § 77

• Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně 
vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny 
povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední 
vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části 
maturitní zkoušky.



Společná část maturitní zkoušky - § 78

• Zrušena povinná MZ z matematiky

• Zrušeno nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o soustavě oborů, v nichž je 
matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

• Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického 
testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, 
který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a 
podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

• Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám 
ze zkušebních předmětů cizí jazyk a matematika a ze zkušebního předmětu 
matematika rozšiřující



Katalogy vědomostí a dovedností § 78a, odst. 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 48 měsíců před termínem konání zkoušek 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

• Od 30.9.2025 se toto ustanovení rozšiřuje o větu: „to neplatí pro 
zkušební předmět matematika rozšiřující“



Změny v § 78a odst. 2, 3, 4, 5

• Společná část MZ je neveřejná. Účast povolena žákovi, zadavateli, 
komisaři, ŘŠ, ČŠI, osobě asistující žákovi se SVP.

• Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud 
úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání

• Před konáním každé ze zkoušek společné části MZ 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.



Profilová část MZ - § 79 odst. 1

• Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka 
a literatury, a pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk, ze 
zkoušky z tohoto jazyka, a ze dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. 
Počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový 
vzdělávací program. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem 
národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka 
národnostní menšiny.



Profilová část MZ - § 79

• 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) písemné práce

e) praktické zkoušky, nebo

f) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až e).



Profilová část MZ - § 79

• Zkouška z č.j. a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou  
písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí

• Profilová část MZ je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou 
písemné zkoušky a písemné práce 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.



Orgány zajišťující maturitní zkoušku - § 80

• Ministerstvo nebo z jeho pověření Centrum určuje obsah zkoušek 
společné části maturitní zkoušky, k tomu vydává a zveřejňuje katalogy
připravuje katalogy a zadání zkoušek společné části MZ a označuje 
zadání zkoušek společné části MZ nebo její části za informace 
veřejně nepřístupné

• Centrum osvědčuje způsobilost k výkonu funkce zadavatele nebo 
komisaře (ne hodnotitele)

• Hodnotitelé písemných prací se ruší, Centrum jmenuje pouze 
komisaře



§ 80a

• (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 …

• (5) Hodnotitelé písemných prací hodnotí dílčí zkoušky společné části maturitní 
zkoušky konané formou písemné práce. Hodnotitel písemné práce nesmí 
hodnotit písemné práce žáků školy, v níž je pedagogickým pracovníkem.

• Hodnotitelem pro daný zkušební předmět, komisařem a zadavatelem může být 
jmenován pouze ten, kdo v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících 2) 
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 – změny související s omezením zkoušky 
společné části MZ na didaktický test
• Slova „Centrum“ se nahrazují slovy „ministerstvo nebo Centrum“

• „Zkoušky a dílčí zkoušky společné části MZ“ se zkracují pouze na 
„zkoušky“

• Promítá se i do § 81 – „dílčí zkoušky konané formou didaktického 
testu a písemné práce“ se nahrazují „zkoušky společné části MZ“



Nový text § 81 odst. 6

• Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním 
maturitní zkoušky podle tohoto zákona nebo podle předchozích 
právních předpisů, na svou žádost nekoná společnou část MZ a 
písemnou zkoušku a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z 
cizího jazyka v profilové části MZ. 

• Ředitel školy může žákovi podle věty první na jeho žádost uznat další 
zkoušku profilové části MZ, pokud je obsahově srovnatelná se 
zkouškou profilové části v dané škole.



Doplnění nového odst. 7 do § 81

• Pokud žák koná v profilové části MZ alespoň 4 povinné zkoušky, může 
ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím 
právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části MZ 
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 1 nepovinnou zkoušku profilové 
části maturitní zkoušky.



Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a 
maturitní zkoušky - § 82
• Písemná žádost podaná krajskému úřadu – přezkoumání průběhu a 

výsledků MZ, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou 
didaktického testu

• 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.

• 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.



Zkrácené studium pro získání středního 
vzdělání s výučním listem - § 84
• Střední školy, které poskytují střední vzdělání s výučním listem v 

daném oboru vzdělání, mohou v tomto oboru vzdělání uskutečňovat 
také zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem 
pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou 
prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s 
maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s 
výučním listem v jiném oboru vzdělání. Zkrácené studium trvá 1 až 2 
roky v denní formě vzdělávání; délku stanoví rámcový vzdělávací 
program příslušného oboru vzdělání.



Uznávání zahraničního vzdělání - § 108

• Nelze-li místní příslušnost krajského úřadu určit podle místa trvalého 
pobytu žadatele nebo místa pobytu cizince, řídí se místem podání 
žádosti



Jednotlivá zkouška - § 113

• Předsedou maturitní komise je ředitel školy nebo ředitelem pověřený 
pedagogický pracovník

• Jednotlivá zkouška podle odstavce 2 písm. a) se koná ve škole, kterou 
nebo v místě, které určí Centrum. Před konáním jednotlivé zkoušky je 
uchazeč povinen prokázat se řediteli školy nebo, nekoná-li se ve 
škole, zadavateli průkazem totožnosti opatřeným fotografií.



Výdejna lesní mateřské školy - § 119a

• Zajišťuje stravování pouze pro děti lesní MŠ

• Může ji zřizovat pouze zřizovatel lesní MŠ

• Promítá se i do školského rejstříku - § 144 

• Označení území, kde se uskutečňují školské služby - § 147



Účelové určení přímých výdajů na vzdělávání -
§ 160
• platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za 

práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, 

• na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, 

• na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze základních 
pracovněprávních vztahů, 

• na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2, 

• výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 

• Výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného RVP

• výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto 
zákona poskytovány bezplatně

• výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

• na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání



§ 160 nový odst. 6

• Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují nejvýše do výše 
povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském 
zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, 
stravovaných nebo jiných jednotek výkonu uvedeného ve školského 
rejstříku 



§ 161 

• ONIV již nebude na školní družinu

• Vláda stanoví nařízením pro ZŠ a SŠ zřizované krajem, obcí nebo 
svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního 
rozpočtu na 1 třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě 
nebo na školu v závislosti na její struktuře a pro konzervatoře 
zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin 
výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 ročník v oboru vzdělání v 
závislosti na počtu žáků v ročníku nebo na školu v závislosti na její 
struktuře.



§ 161 doplnění

• Vláda dále může nařízením stanovit pro základní školy, střední školy a 
konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální 
počet hodin další přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního 
rozpočtu na školu v závislosti na její struktuře včetně určení 
pedagogických pracovníků, kteří tyto činnosti vykonávají.



§ 161 odst. 7

• Ministerstvo může v průběhu roku stanovit další finanční prostředky na 
přímé výdaje na vzdělávání

• Ve Věstníku 
• Podmínky a kritéria pro poskytnutí těchto dalších finančních prostředků
• Účel použití
• Další podmínky

• Promítá se do § 163
• Ruší se  slova o poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na pokusná 

ověřování a na rozvojové programy
• Promítá se do § 171
• Ruší se odst. 2 – Ministerstvo vyhlašuje rozvojové programy



§161b odst. 1

• Ministerstvo může vyhlásit a ve Věstníku zveřejnit opravné koeficienty 
k republikovým normativům, zohledňující objektivní rozdíly v činnosti 
dotčených školských zařízení v jednotlivých krajích.



§ 161c

• Ministerstvo prováděcím předpisem stanoví

• maximální počty hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole a 
školní družině zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí v závislosti 
na jejich organizační struktuře včetně určení PP, kteří tyto činnosti 
vykonávají a maximální počty hodin výuky v přípravných třídách 
základní školy a ve třídách přípravného stupně základní školy speciální 
financované ze státního rozpočtu.



§ 161c odst. 3 písm. c) - rezerva

• k řešení nezbytných případů zvýšených přímých výdajů vzniklých v 
průběhu kalendářního roku nezajištěných rozpisem ; způsob, 
podmínky a pravidla použití rezervy krajským úřadem stanoví 
ministerstvo směrnicí podle § 170 písm. b).



Postavení ŘŠ - § 166, nový odst. 10 a 11

• Pokud škola nemá ředitele – zřizovatel může jmenovat ředitele bez KŘ 
na dobu určitou do doby jmenování ředitele na základě výsledků KŘ. 
Zřizovatel vyhlásí KŘ bez zbytečného odkladu.

• Škola má ředitele, ale brání mu překážka v práci dlouhodobého 
charakteru (veřejná funkce, RD) – zřizovatel může vyhlásit KŘ a 
jmenovat na dobu určitou – po dobu překážek, nejdéle však na 6 let.

• Stejnou osobu lze jmenovat opakovaně.

• Do doby jmenování může zřizovatel jmenovat ředitele bez 
konkurzního řízení



§ 183c, nový § 183d

• Upřesnění, jaké údaje se neposkytují podle zákona o svobodném přístupu k 
informacím:
• Údaje získané při ověřování předpokladů uchazeče ke vzdělávání, při zjišťování jeho 

výsledků a při přípravě k němu

Jaké informace poskytuje Centrum 
• Zadání zkoušek – do 1 pracovního dne ode dne, kdy zkouška proběhla

• Klíče správných řešení úloh – do 1 pracovního dne od zpřístupnění hodnocení 
středním školám

• Výsledky jednotlivých uchazečů a žáků (bez možnosti identifikace), výsledky za 
jednotlivé školy – do 14 dnů od zpřístupnění hodnocení zkoušky SŠ

• informace o průběhu zkoušek včetně závěrů o ověření správnosti testů a jejich 
souladu s právními předpisy – do 14 dnů od zpřístupnění hodnocení zkoušky SŠ



§ 184

• Odměny předsedů MZ – odměňuje škola

• Odměny komisařů MZ – odměňuje Centrum

• Zrušeny odměny hodnotitelů písemné práce



Shrnutí změn ve školském zákonu

• Možnost omezit používání mobilů ve školách a školských zařízeních

• Zásadní změny se dotýkají maturitních zkoušek
• zrušení povinné matematiky ve společné části MZ

• součástí společné části MZ již není písemná práce

• Řešení neexistence ředitele školy, popřípadě jeho dlouhodobé 
nepřítomnosti



Novela školského zákona zákonem 
č. 349/2020 Sb.



Zvláštní pravidla při omezení osobní 
přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách
• Není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně 

jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo 
většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské 
školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve 
které se vzdělávají pouze tyto děti, z důvodu
• krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona

• nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

• nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví 



Povinnost školy

• Škola poskytuje dotčeným dětem, žákům, studentům vzdělávání 
distančním způsobem.

• Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného 
rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu 
v míře odpovídající okolnostem.



Povinnosti dětí, žáků, studentů

• Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s 
výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky. 

• Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání 
distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka, 
studenta pro toto vzdělávání

• Školní řád – pravidla vzdělávání, omlouvání neúčasti na distančním 
vzdělávání



Opatření obecně závazné povahy

• Oprávnění MŠMT – vydat opatření,  kterým stanoví 
• odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem 

nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, 
pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,

• odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování 
vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by 
způsobil nezanedbatelné obtíže



Podmínky vydání opatření

• Nepřítomnost dětí ve škole
• krizové opatření vyhlášené podle krizového zákona, 
• nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, a
• nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví

• Musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 tohoto 
zákona

• Vydává se bez řízení o návrhu opatření obecné povahy

• Oznamuje se vyvěšením na úřední desce MŠMT

• Zveřejňuje se způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů

• Nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je 
v něm uveden

• Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej 
bezodkladně zruší nebo změní



Závěrečné shrnutí

• Podívejte se na své školní řády

• Sledujte průběh připravovaných změn v dalších právních předpisech
• Společné vzdělávání (asistent pedagoga, pedagogická intervence)

• Rozsah přímé pedagogické činnosti (zahrnutí pedagogické intervence do 
týdenní rozsahu PPČ)

• Úplata za vzdělávání (úplata za zájmové vzdělávání, kdy se úplata nevrací)

• Zákon o pedagogických pracovnících (odborná kvalifikace, uzavírání 
pracovních poměrů na dobu určitou, volno na samostudium, adaptační 
období



Děkuji za pozornost
JUDr. Hana Poláková

polakova@sssbrno.cz


