Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti
řídí:






























zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v
platném znění;
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění;
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění;
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění;
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění;
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění;
vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném
znění;
vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a
výročních zpráv, ve znění vyhlášky č.225/2009 Sb. a č.195/2012 Sb.;
vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění;
vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění;
vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění;
vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, v platném znění;
vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném
znění;
vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění;
vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a
školských účelových zařízeních, v platném znění;
vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010
Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., a vyhlášky č. 371/2012 Sb.;
vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.
412/2006 Sb.;
vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní
matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní
matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášek č.
389/2006 Sb., č. 226/2007 Sb., č. 208/2009 Sb. a č.29/2012 Sb.;
vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., č.
46/2008 Sb., č. 394/2008 Sb. a č. 86/2012 Sb.;
vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a
školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, v platném znění;
















vyhláška MZd č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po
porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce
konat z důvodu přípravy na povolání, v platném znění;
vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky
č. 343/2009 Sb.;
vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném
znění;
nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.;
nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a
vyšším odborném vzdělávání, v platném znění;
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách
a správě;
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění.
vyhláška č.672/2004 Sb., kterou se mění vyhl. č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve
středních školách a učilištích, ve znění pozd. předpisů
č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání)
č. 223/2005 Sb. (o některých dokladech o vzdělání)

