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ČÁST PATNÁCTÁ

ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÁ RADA
Ředitel školy a školského zařízení
§ 164
(1) Ředitel školy a školského zařízení
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se 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) vytváří 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 vyhlášených
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.
§ 165
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které 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 až 163 v
souladu s účelem, na který byly přiděleny,
c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.
(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o
právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního
vzdělávacího plánu podle § 18,
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle §
35,
c) odkladu povinné školní docházky podle § 37,
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do
jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání
podle § 55 odst. 2,
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f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a
následujících a v konzervatoři podle § 88,
g) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
h) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97
odst. 8,
i) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
j) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §
31 odst. 2 a 4,
k) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
l) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

§ 166
(1) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace38) a vedoucí organizační
složky státu je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba nebo
organizační složka státu vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové
organizace a vedoucím organizační složky státu může být jmenován pouze ten, kdo splňuje
předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním
zákonem.2)
(2) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí,
ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu jmenuje do funkce zřizovatel
na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. Zřizovatel podle věty první plní funkci orgánu
nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů.39)
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti vyhlášení konkursního řízení,
složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování do funkcí uvedených v odstavci
2, pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto konkursních komisí.
(4) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí,
ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu zřizovatel odvolá z funkce v
případě
a) pozbytí některého z předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení
stanovených zvláštním zákonem,2)
b) nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol a
školských zařízení podle zvláštního zákona,2)
c) organizačních změn, jejichž důsledkem je zrušení vykonávané funkce.
(5) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí,
ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu může zřizovatel dále odvolat
z funkce pouze v případě
a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce,
které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce, zřizovatelem nebo jinými
kontrolními orgány,
b) dosažení 65 let věku.
(6) Odvolání z funkce je písemné, doručuje se řediteli a vedoucímu do vlastních rukou a musí
obsahovat důvody odvolání podle odstavců 4 a 5, jinak je neplatné.
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(7) Funkci ředitele školy nebo školského zařízení, jejichž činnost vykonává jiná právnická osoba,
vykonává statutární orgán nebo člen statutárního orgánu této právnické osoby, pokud splňuje
předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním
zákonem.2) Pokud nelze ředitele školy nebo školského zařízení ustanovit z těchto osob, jmenuje
právnická osoba do funkce ředitele školy nebo školského zařízení jinou osobu v pracovněprávním
vztahu k této právnické osobě, která splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo
školského zařízení stanovené zvláštním zákonem.2) Osoba uvedená ve větě první a druhé je
ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba vykonává.

Školská rada
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je
orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je
součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné
škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a
zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže
být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní
úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů
školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první
zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen
zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním
zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje
schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
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c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich
změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k
dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel
školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1
měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel
školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní
zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada
neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení
ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly
zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

