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P ÍLOHY

Znění ustanovení právních p edpisů zmíněných ve výzkumné části
§ 28 odst. 1 písm. a) školského zákona

rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
a o jeho změnách a doklady uvedené
v § 147

§ 28 odst. 1 písm. b) školského zákona

evidenci dětí (dále jen "školní matrika")

§ 28 odst. 1 písm. f) školského zákona

třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje
o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu

§ 28 odst. 1 písm. g) školského zákona

školní řád

§ 30 odst. 1 písm. a) až d) školského

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností

zákona

dětí, žáků, studentů a jejich zákonných
zástupců ve škole nebo školském zařízení
a podrobnosti o pravidlech vzájemných
vztahů s pedagogickými pracovníky,
b) provoz a vnitřní režim školy nebo
školského zařízení,
c) podmínky zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů
a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
d) podmínky zacházení s majetkem školy
nebo školského zařízení ze strany dětí,
žáků a studentů

§ 28 odst. 3 školského zákona

školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel
na přístupném místě ve škole nebo
školském zařízení, prokazatelným
způsobem s ním seznámí zaměstnance,
žáky a studenty školy nebo školského

zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu
zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků
§ 28 odst. 1 písm. h) školského zákona

záznamy z pedagogických rad

§ 164 odst. 2 školského zákona

… projednává s ním všechny zásadní
pedagogické dokumenty a opatření týkající
se vzdělávací činnosti školy

§ 28 odst. 5 školského zákona ve vazbě

právnické osoby a organizační složky státu

na § 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky

vykonávající činnost škol nebo školských

č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol zařízení (dále jen "právnická osoba")
a školských zařízení a školní matriky

předávají z dokumentace škol a školských

a o předávání údajů z dokumentace škol

zařízení a ze školních matrik:

a školských zařízení a ze školní matriky

a) údaje týkající se jednotlivých dětí, žáků

(vyhláška o dokumentaci škol a školských
zařízení)

nebo studentů (dále jen "individuální
údaje") v rozsahu uvedeném v příloze č. 1
k této vyhlášce,
b) údaje vzniklé agregací individuálních
údajů a další údaje týkající se škol nebo
školských zařízení (dále jen "agregované
údaje") v rozsahu uvedeném v příloze č. 2
k této vyhlášce

§ 23 odst. 2 školského zákona

třídy, studijní skupiny a oddělení všech
škol, jejichž činnost vykonává jedna
právnická osoba, se musí nacházet na území
kraje, v němž má sídlo tato právnická
osoba; výjimky povoluje v případech
hodných zvláštního zřetele na návrh
zřizovatele nebo právnické osoby, která
vykonává činnost školy, ministerstvo

§ 23 odst. 5 školského zákona

zřizovatel školy může povolit výjimku
z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů
stanoveného prováděcím právním
předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů
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za předpokladu, že toto zvýšení počtu není
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a jsou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví
§ 28 odst. 1 písm. a) školského zákona

rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
a o jeho změnách a doklady uvedené
v § 147

§ 164 odst. 1 písm. h) školského zákona

stanovisko příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví a stavebního úřadu,
ze kterého vyplývá, že příslušné prostory
lze užívat pro navrhovaný účel, včetně
údaje o nejvyšším počtu osob, které lze
v těchto prostorách vzdělávat nebo jim
poskytovat školské služby

§ 5 odst. 1 školského zákona

školní vzdělávací program pro vzdělávání,
pro nějž je podle § 3 odst. 2 vydán rámcový
vzdělávací program, musí být v souladu
s tímto rámcovým vzdělávacím
programem; obsah vzdělávání může být
ve školním vzdělávacím programu
uspořádán do předmětů nebo jiných
ucelených částí učiva

§ 5 odst. 3, věta druhá, školského zákona

školní vzdělávací program ředitel školy
nebo školského zařízení zveřejní na
přístupném místě ve škole nebo školském
zařízení

§ 2 odst. 1 písm. b) školského zákona

b) zohledňování vzdělávacích potřeb
jednotlivce

§ 3 odst. 3 školského zákona

vzdělávání v jednotlivé škole a školském
zařízení se uskutečňuje podle školních
vzdělávacích programů

§ 2 odst. 1 písm. f) školského zákona

zdokonalování procesu vzdělávání
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na základě výsledků dosažených ve vědě,
výzkumu a vývoji a co nejširšího
uplatňování účinných moderních
pedagogických přístupů a metod
§ 4 odst. 2 písm. b) školského zákona

pedagogiky a psychologie o účinných
metodách a organizačním uspořádání
vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji
vzdělávaného

§ 34 odst. 4 školského zákona

k předškolnímu vzdělávání se přednostně
přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky

§ 29 odst. 2 školského zákona

školy a školská zařízení zajišťují
bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků
a studentů při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb a poskytují žákům
a studentům nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví

§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

právnická osoba, která vykonává činnost

o předškolním vzdělávání

mateřské školy, vykonává dohled nad
dítětem od doby, kdy je pedagogický
pracovník převezme od jeho zákonného
zástupce nebo jím pověřené osoby, až
do doby, kdy je pedagogický pracovník
předá jeho zákonnému zástupci nebo jím
pověřené osobě

§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

třída mateřské školy se naplňuje do počtu

o předškolním vzdělávání

24 dětí

§ 5 odst. 2 písm. a) vyhlášky

k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání,
stanoví ředitel mateřské školy počet
pedagogických pracovníků tak, aby
na jednoho pedagogického pracovníka
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připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd
§ 29 odst. 1 školského zákona

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

§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona

c) podmínky zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů
a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.,

v knize úrazů se uvede

o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

a) pořadové číslo úrazu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození zraněného,
c) popis úrazu,
d) popis události, při které k úrazu došlo,
včetně údaje o datu a místě události,
e) zda a kým byl úraz ošetřen,
f) podpis zaměstnance právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského
zařízení, který provedl zápis do knihy
úrazů,
g) další údaje, pokud jsou potřebné
k sepsání záznamu o úrazu

§ 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky 64/2005 Sb.,

záznam o úrazu podle § 2 odst. 1 písm. a)

o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

a odst. 4 zasílá škola nebo školské zařízení
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za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději
do pátého dne následujícího měsíce
b) České školní inspekci
§ 21 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb.,

v zařízeních pro výchovu a vzdělávání

o hygienických požadavcích na prostory

a provozovnách pro výchovu a vzdělávání

a provoz zařízení a provozoven pro

pro děti předškolního věku je denní doba

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

pobytu venku zpravidla 2 hodiny
dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu
dětí v zařízení. V zimním i letním období
lze dobu pobytu venku upravit s ohledem
na venkovní teploty. Pobyt venku může být
dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při
mimořádně nepříznivých klimatických
podmínkách a při vzniku nebo možnosti
vzniku smogové situace. V letních měsících
se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné
přenést výchovnou činnost dětí
do venkovního prostředí nebo stíněných
teras v co největším rozsahu

§ 34 odst. 5 školského zákona

při přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání je třeba dodržet podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem

§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně

jesle nebo předškolní zařízení mohou

veřejného zdraví a o změně některých

přijmout pouze dítě, které se podrobilo

souvisejících zákonů

stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci

§ 34 odst. 6 školského zákona

o přijetí dítěte se zdravotním postižením
rozhodne ředitel mateřské školy na základě
písemného vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě také
registrujícího praktického lékaře pro děti
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a dorost.
§ 6 odst. 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb.,

a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu

o vzdělávání dětí, žáků a studentů

a způsobu poskytování individuální

se speciálními vzdělávacími potřebami

speciálně pedagogické nebo psychologické

a dětí, žáků a studentů mimořádně

péče žákovi včetně zdůvodnění,

nadaných

b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové
a obsahové rozvržení učiva, včetně
případného prodloužení délky středního
nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu
pedagogických postupů, způsob zadávání
a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu
konání závěrečných zkoušek, maturitních
zkoušek nebo absolutoria,
c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického
pracovníka nebo další osoby podílející se
na práci se žákem a její rozsah; u žáka
střední školy se sluchovým postižením
a studenta vyšší odborné školy se
sluchovým postižením se uvede potřebnost
nezbytných tlumočnických služeb a jejich
rozsah, případně další úprava organizace
vzdělávání,
d) seznam kompenzačních, rehabilitačních
a učebních pomůcek, speciálních učebnic
a didaktických materiálů nezbytných pro
výuku žáka nebo pro konání příslušných
zkoušek,
e) jmenovité určení pedagogického
pracovníka školského poradenského
zařízení, se kterým bude škola
spolupracovat při zajišťování speciálních
vzdělávacích potřeb žáka,
f) návrh případného snížení počtu žáků
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ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává,
g) předpokládanou potřebu navýšení
finančních prostředků nad rámec prostředků
státního rozpočtu poskytovaných podle
zvláštního právního předpisu,
h) závěry speciálně pedagogických,
popřípadě psychologických vyšetření,
§ 6 odst. 5 vyhlášky č. 73/2005 Sb.,

individuální vzdělávací plán je vypracován

o vzdělávání dětí, žáků a studentů

zpravidla před nástupem žáka do školy,

se speciálními vzdělávacími potřebami

nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka

a dětí, žáků a studentů mimořádně

do školy nebo po zjištění speciálních

nadaných

vzdělávacích potřeb žáka. Individuální
vzdělávací plán může být doplňován
a upravován v průběhu celého školního
roku podle potřeby.

§ 5 odst. 2 zákona č. 563/2005 Sb.,

ředitelem školy zřizované Ministerstvem

o pedagogických pracovnících a o změně

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen

některých zákonů, ve znění pozdějších

"ministerstvo"), krajem, obcí nebo

předpisů

dobrovolným svazkem obcí, jehož
předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti
školství (dále jen "svazek obcí"), může
být jen ten, kdo vedle předpokladů
uvedených v odstavci 1 získal nejpozději
do 2 let ode dne, kdy začal

vykonávat

funkci ředitele školy, znalosti v oblasti
řízení školství absolvováním studia pro
ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků podle § 24 odst.
4 písm. a)
§ 5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.,

studium v délce trvání nejméně 100

o dalším vzdělávání pedagogických

vyučovacích hodin se ukončuje závěrečnou

pracovníků, akreditační komisi a kariérním

zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném

systému pedagogických pracovníků

složení získává absolvent osvědčení;
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za studium pro ředitele škola školských
zařízení se považuje též studium pro
vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7
§ 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2005 Sb.,

předpoklady pro výkon funkce

o pedagogických pracovnících a o změně

pedagogického pracovníka - e) prokázal

některých zákonů, ve znění pozdějších

znalost českého jazyka, není-li dále

předpisů

stanoveno jinak

§ 4 zákona č. 563/2005 Sb., zákona

znalost českého jazyka

č. 563/2005 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů
§ 28 odst. 1 písm. k) školského zákona

personální a mzdovou dokumentaci

§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2005 Sb.,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou

o pedagogických pracovnících a o změně

pedagogickou činnost, kterou vykonává

některých zákonů

a Získávání odborné kvalifikace
pedagogických pracovníků

§ 6 odst. 1 zákona č. 563/2005 Sb.,

učitel mateřské školy…

o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů
§ 24 odst. 1 zákona č. 563/2005 Sb.,

pedagogičtí pracovníci mají po dobu

o pedagogických pracovnících a o změně

výkonu své pedagogické činnosti povinnost

některých zákonů

dalšího vzdělávání, kterým si obnovují,
udržují a doplňují kvalifikaci

§ 23 odst. 1 zákona č. 563/2005 Sb.,

týdenní rozsah hodin přímé pedagogické

o pedagogických pracovnících a o změně

činnosti stanoví ředitel školy

některých zákonů

pedagogickému pracovníkovi na období
školního vyučování nebo na pololetí
školního vyučování

§ 2 odst. 1 písm. g) školského zákona

hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem
k dosahování cílů vzdělávání stanovených
tímto zákonem a vzdělávacími programy
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P íloha 1

Komentovaná Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok
2010/2011

a P íloha 2

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012
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n731916378637823N19k<
4O77P16378O
JK21196378OQ979797P12161849O7 _N4<9o<p<"<_37à8q9rNs̀411986N3978ON46372823197P9
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\>^_>oZGHI>JfGò>KG̀EF_@JZCfĢ=>A=>\>_@Cf¹G^?e^>_BYZJZa5
5
x5²Å3£4445§¨©5
L
MN
I
>
J
B
G=
>
K
]
[
_
@
GZ
º
Z
I
Y
e
_
C
b
GB
GF
>
`
=
>
A
@
\
C
b
Gº
e
C
B
C
x
C
[
G=
\
>
`
Y
?
Z
A
I
f
G=
?
e
A
b
J
Z
C
m
G^
Z
G
·
`Y@YC[F>G\>^=>xYKG_5cPWQRdW5c5»xZJZajGCBGIYZ\DGlfJfG=?eAbJZCf5
|}~~{
LMNI>JBG_F>ACbG_fK][_@Ga>]C>`YeGF>`=>A@?`ImGxeCC>`YejG\>^_>o>_DEFG=\>¼\Ba½Gz{
i@I>CGxGÂÆÆGl²jGG
¾N¾wjG=\>oZIY½G¿ÀGB=>AjG̀JZAKoZGBGF>AC>Y[GoZoeEFG=?[C>`G=\>G\ZBJe^BEeGNqk5 9-163785HI>J̀ImF>G^@I>CBG
LMÁBGºeCBCE>_@C[GHI>JfG`ZG=>A[J[GABJH[Gºf^eEImGCZl>G=\@_CeEImG>`>lfG_5cPWQRdW5Rx5_5fÇFJ@HIBGGxl5jG_fFJ@HGIBlGxjG_GfFJ@HIBGG
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