
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
I N V E S T I C E   D O   R O Z V O J E   V Z D Ě L Á V Á N Í 

 
Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů 

 

 
Název modulu: Školská legislativa 

 
Typ: volitelný 

 
Rozsah: 5 hodin 

 
Formy výuky: přednáška, seminář 
 

Způsob ukončování: 
 
 
Stručná anotace předmětu: 
Modul poskytuje budoucím pedagogickým pracovníkům prvotní orientaci v oblasti 
základních právních předpisů v rezortu školství. Hlavní náplní jsou vybrané partie dvou 
stěžejních zákonů, a to školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Doplněním 
je uvedení některých částí zákoníku práce. Členění do kapitol je provedeno s ohledem 
na právní sílu (nadřazenost) jednotlivých právních norem. Za jednotlivými zákony jsou 
uvedeny významné prováděcí předpisy, tj. nařízení vlády a vyhlášky MŠMT. Součástí kapitol 
je uvedení některých praktických aplikací právních norem. 

 
 
Cíl:  
• Formovat právní vědomí budoucího učitele. 
• Získat prvotní přehled o důležitých zákonech ve školství. 

• Ovládat hierarchii všech právních norem. 
• Seznámit se s partiemi právních předpisů, které se vztahují k poskytování středního 

vzdělávání. 
• Orientovat se ve vyhledávání školské legislativy v tištěné i elektronické podobě. 

• Aplikace některých částí právních předpisů v pedagogické praxi. 
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Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů 

 
Obsah: 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (vybrané části). 
Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se podrobněji rozpracovávají 
některá ustanovení školského zákona. 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (vybrané části). 
Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se podrobněji rozpracovávají 
některá ustanovení zákona o pedagogických pracovnících. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (vybrané části). 

Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Nařízení vlády, kterými se 
podrobněji rozpracovávají některá ustanovení zákoníku práce. 

 

Odborná literatura: 
Valenta, J.: Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem, ANAG, Olomouc 2009. 
ISBN 978-80-7263-530-6. 

Katzová, P.: Školský zákon – komentář, ASPI a. s., Praha 2009. ISBN 978-80-7357-412-3. 
Česko. Zákon č. 561 ze dne 24. září o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, 
s. 10262-10324. 

Česko. Zákon č. 563 ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s. 10333-10345. 

Česko. Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. 
2006, částka 84, s. 3146-3241. 

Česko. Zákon č. 49 ze dne 28. ledna 2009, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 17, s. 690-699. 
Česko. Zákon č. 422 ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In 
Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 135, s. 6997. 

Věstníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ročníky 1992 až 2009 
Informační zdroje na webu. 


