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Vzdělávání dětí, žáků a studentů 
 

Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon – upravuje 
předškolní, základní, základní umělecké, 
středoškolské a vyšší odborné vzdělávání a 
poskytování školských služeb  
 

Vyhláška č. 144/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
upravuje organizaci vzdělávání, způsob financování 
veřejných škol od r. 2020, zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví a platbu úplaty. 
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Vzdělávací soustava podle školského zákona 
 

•Školy a školská zařízení jsou zařazeny do veřejného 
seznamu, tzv. školského rejstříku.  
•Pod jedním právním subjektem mohou působit různé 
druhy škol a školských zařízení téhož zřizovatele (např. do 
jedné instituce je možné spojit mateřskou a základní školu 
•Školy podle zřizovatele:  
–Veřejné – zřizované ministerstvy (školství, spravedlnosti, 
vnitra, obrany) nebo orgány veřejné samosprávy (obcemi - 
ZŠ, kraji- SŠ, VOŠ)  
–Neveřejné – zřizované církvemi a náboženskými 
organizacemi (církevní školy) nebo soukromými subjekty 
(soukromé školy)  
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Druhy škol 
•mateřská škola– ve spádové škole mají 
právní nárok – povinností obce je zajistit 
dítěti místo 
- možnost přijímat nejdříve od 2 let – není 

právní nárok – zajištění podmínek 
- povinné předškolní vzdělávání od 5 let 
•základní škola – povinná školní docházka 
(od 6 do 15 let, max. 17 let) 
•střední škola (3 roky – výuční list, 4 roky - 
maturita) 
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Předškolní vzdělávání 
• Zásada rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání 

• Přijímá děti zpravidla od 3 let, nejdříve však od 2 let 
věku  

• Přednostní přijetí dětí od 3 let v mateřské škole 

• Cílem je podpora rozvoje osobnosti dítěte 

• Vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání – stanovuje cíle, 
vzdělávací oblasti, podmínky vzdělávání, 
autoevaluaci a kritéria souladu se školním 
vzdělávacím programem 
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Povinné předškolní vzdělávání 
• Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti 

od 5 let 

• Cílem je zařadit všechny děti do vzdělávání a vyrovnat 
nerovnoměrnosti ve vývoji a sociálního postavení dětí 

• Povinnost přihlásit dítě v době zápisu do mateřské školy 

• Další způsob plnění povinného předškolního vzdělávání: 

 - individuální vzdělávání 

 - v přípravné třídě základní školy 

 - v zahraničních školách na území ČR 

 - přípravný stupeň speciální základní školy 
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Mateřské školy 
• Celkem 5 287 mateřských škol má 6 657 pracovišť 

• Vzdělává se v nich 363 776 dětí 

• Od 1. 9. 2017 je pro děti od 5 let předškolní 
vzdělávání povinné 

• Poskytuje se za úplatu, mimo povinného roku 

• Pracují zde učitelé s kvalifikací středoškolskou až 
vysokoškolskou zaměřenou na přípravu učitelů 
mateřské školy 
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Kompetence  

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

• Zajišťuje výkon státní správy ve školství 

• Zřizuje školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
některé speciální školy, zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

• Zajišťuje rozpis finančních prostředků pro školy a 
školská zařízení všech zřizovatelů 

• Vyhlašuje rozvojové  dotační programy 

• Vydává rámcové vzdělávací programy  
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Kompetence ředitele školy  
 

• Rozhoduje ve všech záležitostech při vzdělávání 
• odpovídá za kvalitu vzdělávání v souladu s RVP 
• vydává ŠVP a další směrnice a řády 
• zodpovídá za odbornou úroveň pedagogů 
• vytváří podmínky pro výkon ČŠI 
• vytváří podmínky pro DVPP 
• informuje rodiče o průběhu a výsledcích vzdělávání 
• odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi 
• zřizuje pedagogickou radu 
• stanovuje počty pracovníků dle potřeb školy a výše 

normativu 
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Jiné zajištění péče o děti 

 

• Živnostenské oprávnění pro péči o děti do tří let 
– vázaná živnost 

• Živnostenské oprávnění pro péči o děti od tří 
let– volná živnost 

• Poskytování péče o dítě v dětské skupině (od 1 
roku věku dítěte) – zákon o dětské skupině 
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Dotační program Podpora aktivit integrace cizinců 

 

• cílem je umožnit efektivnější integraci dětí a žáků cizinců, zejména 

zvýšením jejich úspěšnosti v předškolním  

a základním vzdělávání 

• podporovány jsou projekty zaměřené zejména na: 

– integrační mimoškolní vzdělávací aktivity 

– zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka (nikoliv 

přímá výuka) 

– odstraňování kulturních bariér 

– zvyšování sociokulturních kompetencí pedagogických pracovníků 
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