
 
 

 

 

 Nejdůležitější předpisy, kterými se škola řídí: 
  
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon).  

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.  

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

vzdělávání.  

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků  

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o 

ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem  

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 

zařízeních  

Vyhláška č. xxx/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 

středních školách.  

Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení 

vydaných zahraničními školami.  

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

Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv   

Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.  

Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a 

výkonu inspekční činnosti.  

Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém 

vzdělávání.  

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

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních.  

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

nadaných  

Vyhláška 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) 

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

zkouškou 

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

Zákon č. 306/1999 Sb. O poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 

Zákon č. 179/2006 Sb. O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 

(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 

Vyhláška č. 208/2007 Sb. O podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání 

 

V Ostravě 30.9.2016                                                                                           Ing. Magda Dirgasová 



 


