
Aktuální stav školské legislativy                     akreditace MŠMT ČR  čj. 14011/2015-1-454 

Obsah: 

 Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) zákonem č. 82/2015 Sb. – společné vzdělávání od 1. 9. 

2016. 

 Prováděcí předpisy ke společnému vzdělávání zejména vyhláška č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinnost od 1. 9. 

2016, a vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, účinnost od 1. 9. 

2016, vyhláška č. 280/2016 Sb. novelizující předškolní vzdělávání 

 Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 178/2016 Sb. 

Zdůrazněny budou novinky týkající se „společného vzdělávání“ a úkoly, které pro školy z nové 

právní úpravy plynou. Změny se týkají organizace vzdělávání v mateřských a základních školách – 

povinné předškolní vzdělávání, pravidla přijímání k povinné školní docházce. Střední školy bude 

zajímat povinná jednotná přijímací zkouška do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a 

změny dotýkající se maturitních zkoušek. Zavádí se i nový důvod, pro který může být ředitel školy 

odvolán, nové údaje vedené v rejstříku škol a školských zařízeních 

Termín: 17. 3. 2017  8.00-13.00 hodin 

Lektor: JUDr. Hana Poláková 

 

 

Zákoník práce a jeho specifika ve školství         akreditace MŠMT ČR čj. 14011/2015-1-454 

Obsah: 

- přehled aktuálních právních předpisů v oblasti pracovního práva 
- pracovnělékařské služby – právní úprava, lékařské prohlídky, úhrada lékařských prohlídek 
- pracovní poměr: pracovní smlouva – co musí obsahovat pracovní smlouva, pracovní 

poměr na dobu určitou, speciální úprava pracovního poměru na dobu určitou u 
pedagogických pracovníků, zkušební doba; jmenování – kdo je jmenován, odvolání 
z vedoucího pracovního místa, postup po odvolání, změny a skončení pracovního poměr 

- dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – rozdíly, podmínky uzavření 
- pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržení, evidence, přestávky v práci, 

zvláštní úprava pracovní doby u pedagogických pracovníků 
- zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíly, kdy a v jakém rozsahu přísluší volno a 

náhrada platu 
- úprava dovolené   
- diskuse (konkrétní dotazy je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu) 

 
Termín: 21. 4. 2017  8.30 – 13.30 hodin 
Lektor: JUDr. Dagmar Lichovníková 
 


