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Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitelka školy při výkonu své 

působnosti   

 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon)  

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 

některých dalších organizacích a orgánech.  

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  

 Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do 

majetku krajů  

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a 

ostatních pedagogických pracovníků ve školství  

 Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a 

vyšším odborném vzdělávání  

 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou stanovují podrobnosti o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání ve středních školách  

 Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.  

 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.  

 Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci šk. roku  

 Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů  

 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  

 Vyhláška č. 357/1997 Sb., o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce  

 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.  

 Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace, školských zařízení a školní matriky  

 Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol  

 

Tyto a další předpisy jsou k dispozici v kanceláři sekretariátu školy dle dohody. Zde je možné 

si za úplatu pořídit kopie právních předpisů, je k nahlédnutí výroční zpráva o činnosti školy za 

minulý školní rok a výroční zpráva o hospodaření školy za minulý kalendářní rok. 

 

PaedDr. Marie Kopečná 

ředitelka školy 

 


