
Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy  

  

Pravomoci ředitele a jeho působnost jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění 

(Školský zákon)  

  

1) Ředitel školy  

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkající s poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak,  

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v 

souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,  

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,  

d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření  

e) vyřizuje podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci 

školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,  

f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,  

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášený ministerstvem,  

h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském 

zařízení.  

  

2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním 

všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti 

školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.  

Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.  

  

3) Ředitel školy, kterého zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále  

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,  



b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle  § 

160 a § 163 v souladu s účelem, na který byl přiděleny.   

  

4) Ředitel školy, kterého zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí rozhoduje o právech  a 

povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech (dle zákona 500/2004 Sb.  

Správní řád):  

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle  § 18 a 

zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle  

§17 odst. 3,  

b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících,  

c) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání  a 

opakování ročníku podle § 66 a § 97,  

d) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského 

zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,  

e) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100.  

  

Přehled nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a předpisů, kterými se 

ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou 

tyto předpisy k nahlédnutí  

  

Předpisy jsou k nahlédnutí na sekretariátu ředitele školy v čase od 8.00 do 14.00 hodin.  

  

Přehled nejdůležitějších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek v oblasti školství:  

  

- Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  

- Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění  

- Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění  

- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění  

- Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)  



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

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků  

- Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, v platném znění  

- Vyhláška č. 72/2004 Sb. o poradenských službách, v platném znění  

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

- Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanovuje dlouhodobé záměry, výroční zprávy a vlastní hodnocení 

školy, v platném znění  

- Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v platném znění  

- Vyhláška 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. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění  

- 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) v platném znění  

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

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění  

- Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou v platném znění  

- Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných v platném znění  

- Vyhláška š. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění  

   

Přehled nejdůležitějších dokumentů (interní dokumenty školy)  

  

- Zařazení do sítě škol (zápis do školského rejstříku)  

- Zřizovací listina organizace  

- Školní vzdělávací programy  

- Učební plány jednotlivých oborů vzdělání   

- Tematické plány předmětů  

- Školní řád, vnitřní řád školní jídelny  



- Roční plán práce školy  

- Výroční zprávy o plnění úkolů příspěvkové organizace ve školství za školní rok  

- Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok  

- Minimální preventivní program  

- Program proti šikanování  

- Směrnice školy  

  

  


