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Přehled nejdůležitějších předpisů ve znění pozdějších právních předpisů, kterými se 

při výkonu své působnosti řídí ředitelka základní školy: 

 

 

                              Mezinárodní smlouvy a ústavní zákony 

 

1. Úmluva o právech dítěte, uvedená ve Sbírce zákonů pod č.2/1993 Sb. 

2. Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 

3. Listina základních práv a svobod, uveřejněná ve Sbírce zákonů pod č.2/1993 Sb. 

 

 

                                         Zákony 

 

1. Zákon č.561/2004 školský zákon 

2. Zákon č.563/2004 zákon o pedagogických pracovnících 

3. Zákon č.320/2001Sb., o finanční kontrole ve znění poslední změny 

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

poslední změny 

5. Zákon č.262/2006Sb., zákoník práce 

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

7. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

8. Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)  

9. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

10. Zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole 

11. Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

12. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

 

 

 

                                                    Nařízení vlády 

 

1. Nařízení vlády č.75/2005Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé pedagogicko - psychologické  činnosti pedagogických pracovníků 

2. Nařízení vlády č.264/2006Sb. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a 

3. některých dalších organizací, ve znění nař.vl.č.247/1998Sb., ve znění poslední 

4. změny č.469/2002Sb.,330/2003 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

5. službách a správě ( od 1.1.2004). 

6. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

7. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací   

 

 

 

 

 

http://www.janmikac.cz/zakony/2000-101_ochrana_osobnich_udaju.docx
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                                                          Vyhlášky 

 

1. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

2. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

3. Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 

komisích 

4. Vyhláška č. 55/2005 Sb.o podmínkách organizace a financování soutěží a 

přehlídek v zájmovém vzdělávání 

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

6. Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky 

7. Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  

8. Vyhláška č.106 ve znění č.148/2004Sb., o hygienických požadavcích na 

zotavovací akce pro děti 

9. Vyhláška č.64 Zákona č.320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů 

10. Vyhláška č.3170/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

11. Vyhláška o školním stravování č.107/2005Sb Vyhláška č. 274/2009 Sb. o 

školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů 

nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

neuvádějí 

12. Vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci 

13. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o spisové službě 

14. Vyhláška č. 3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání 

15. Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných    

 

 

 

Aktuální  metodické pokyny a sdělení MŠMT ČR 

 

 

 

                                                 Právní předpisy 

 

Potřebné právní předpisy jsou k dispozici u ředitelky školy. Jsou součástí programového a 

dalšího vybavení vedení školy – včetně jejich úprav, novelizací, ke kterým dochází v průběhu 

školního roku a nových právních předpisů. 

  

 

 

Bernartice nad Odrou 1.9.2017                                        Mgr. Jana Kociánová, ředitelka školy  

 

http://www.janmikac.cz/zakony/2005-014_vyhlaska_o_predskolnim_vzdelavani.docx

