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• shrnout základní změny právních předpisů v roce 2020
• zdůraznit změny v činnosti zástupce ředitele základní a střední školy
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Novela školského zákona
Účinnost od 11. 7. 2020

Používání mobilního telefonu, jiného elektronického zařízení
§ 30 odst. 3 školského zákona
Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat
používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických
zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich
používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.
§ 30 odst. 1 školského zákona
Školní řád a vnitřní řád upravuje
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků,
studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo
školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných
vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
c) podmínky zajištění BOZ dětí, žáků nebo studentů a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského
zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

Školní řád ZŠ, SŠ
2. Práva a povinnosti žáků
Žáci mají zakázáno používat mobilní telefon v době
vyučovacích hodin a v době všech přestávek.
Žák může použít mobilní telefon ve vyučovací hodině,
pokud to povolí vyučující.
Žák může použít mobilní telefon ve vyučovací hodině
a v době přestávky v nezbytném rozsahu ze
zdravotních důvodů.

Vnitřní řád ŠD, ŠK
2. Práva a povinnosti žáků – účastníků školní
družiny
Žáci mají zakázáno používat mobilní telefon v době
zájmového vzdělávání, a to od 13 do 15 hodin.
Žák může použít mobilní telefon, pokud to povolí
vychovatel školní družiny a v nezbytném rozsahu ze
zdravotních důvodů.

Používání mobilního telefonu, jiného elektronického zařízení
Jak může ovlivnit obsah školního řádu
pedagogická rada?
zákonní zástupci?
projednání v pedagogické radě

schválení školní řádu školskou radou

(§ 164 odst. 2 školského zákona)

[§ 168 odst. 1 písm. c) školského zákona]

Jak se projeví obsah školního řádu v při řízení zaměstnanců?
pedagogičtí, nepedagogičtí zaměstnanci vědí, jak komunikovat s žákem, který
používá mobilní telefon (ověření výjimky)

Novela školského zákona
Účinnost od 25. 8. 2020

Vzdělávání distančním způsobem

vzdělávání distančním způsobem

důvody

změna

použití kamery

školního řádu

„vyloučení“ z hodiny

„přespočetné“
hodiny

Vzdělávání distančním způsobem
krizové, mimořádné opatření
karanténa
znemožněna osobní přítomnost většiny žáků alespoň jedné třídy

důvody

vzdělávání

dle § 184a školského zákona

distančním způsobem

o přechodu na distanční
vzdělávání nerozhoduje
ředitel školy na základě
svého uvážení

o vzdělávání distančním
způsobem nerozhoduje
zákonný zástupce

Vzdělávání distančním způsobem
Školní řád
Práva žáků
Právo na
přizpůsobení
podmínkám žáka

Činnost
skloubení možností
školy a podmínek žáka

Právo na
pomoc výchovného
poradenskou pomoc poradce, školního
psychologa

• Pokyny pro pedagogy: technické,
organizační zajištění výuky
• Periodické zajištění údajů
evidovaných ve školní matrice
• Řízení spolupráce s učiteli,
třídními učiteli

Vzdělávání distančním způsobem
Školní řád
Povinnosti žáků
Povinnost vzdělávat
se distančním
způsobem

Činnost
• větší, menší míra
• Aktuální konkretizace
konkretizace
• Včasné jednoznačné předání
• povinnost se připojit
informací žákům
k synchronnímu online vzdělávání,
povinnost přebírat
zadání ve
stanovených
lhůtách, povinnost
poskytovat
„zpětnou vazbu“

Vzdělávání distančním způsobem
Školní řád
Povinnosti zákonných zástupců
Povinnost zajistit, aby žák
větší, menší míra
řádně docházel do školy
konkretizace
 V závislosti na věku žáka
povinnost zprostředkovat
vzdělávání žáka

Činnost
• Aktuální konkretizace
• Včasné jednoznačné
předání informací
žákům

Vzdělávání distančním způsobem
Školní řád
Povinnosti zákonných zástupců
Omlouvání
doložení důvodů
nepřítomnosti/neúčasti
nepřítomnosti:
žáka ve vzdělávání
lhůta dle školského
zákona, bez listinné
podoby dokumentu
omluvení: lhůtu stanoví
ředitel, bez listinné
podoby dokumentu,
nevyžaduje se potvrzení
lékaře jako součást
omluvenky

Činnost

• jasné předání pravidla
třídním učitelům,
pedagogům
• předcházení excesům
(např. „vyloučení“ z online hodiny a současně
sankce – neomluvená
hodina)

Vzdělávání distančním způsobem
Školní řád
Provoz školy a vnitřní režim školy
1. hodina 8:00 h – 8:45 h
přestávka 8:45 h – 9:00 h
2. hodina 9:00 h – 9:45 h
….

odlišná doba synchronní online výuky
V případě, že se žák v době vzdělávání distančním způsobem
může vzdělávat synchronně on-line, probíhá toto vzdělávání
• nejvýše …. minut (vyučovacích hodin) v jednom dni a
• nejvýše … hodin týdně.

Činnost

konkretizace pravidla
a informování
sestavení rozvrhu
synchronního
vzdělávání online

Vzdělávání distančním způsobem
Školní řád

Činnost

Získávání podkladů k hodnocení
výsledků vzdělávání žáka

Před pedagogickou radou projednání s
pedagogy:
• Jaké pravidlo se použije v případě
kombinace „prezenčního“ vzdělávání a
vzdělávání distančním způsobem?
• Jak se do výsledného hodnocení
promítnou výsledky z doby „prezenčního“
a „distančního“ vzdělávání?

Kritéria hodnocení výsledků
vzdělávání žáka na vysvědčení

Vzdělávání distančním způsobem
synchronní vzdělávání on-line
zapnutí kamery

pořízení záznamu

zpracování osobních údajů

zpracování osobních údajů

plnění úkolu ve veřejném zájmu

udělení souhlasu

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

lze vznést námitku

Vzdělávání distančním způsobem
webové stránky školy

dokumentace související s GDPR

informační povinnost
správce

záznamy o činnosti
zpracování

čl. 13 GDPR

čl. 30 GDPR

účely zpracování, pro
které jsou osobní
údaje určeny, a právní
základ pro zpracování

existence práva vznést
námitku

účely zpracování

popis kategorií
osobních údajů

Vzdělávání distančním způsobem
„přespočetné hodiny“

princip odměňování beze změny

co se považuje za výkon přímé
pedagogické činnosti?

zbytek týdne:
„přespočetná hodina“
odpracována

počet odučených hodin = týdenní rozsah PPČ
součet odučených hodin a hodin považovaných za odučené = týdenní rozsah PPČ

Vzdělávání distančním způsobem
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Vzdělávání distančním způsobem
1. hodina
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7. hodina
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Novela školského zákona
účinnost od 1. 10. 2020

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
možnost nakládání s
nebezpečnými
chemickými látkami

prováděcí vyhláška

využití při vyučování

§ 29 odst. 4 školského
zákona

dohled osoby s odbornou
způsobilostí podle zákona o
ochraně veřejného zdraví (§ 44b)

případné zařazení do plánu DVPP
§ 24 odst. 3

zákona o pedagogických pracovnících
dohled osoby, která splňuje
požadavky dané vyhláškou

projednání s odborovým orgánem

Novela školského zákona
Účinnost od 1. 10. 2020

Novela školského zákona
použití finančních prostředků ze státního rozpočtu

§ 160 odst. 1
školského
zákona

1. 10. 2020

možnost použít finanční prostředky
na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV)
i na dopravu na školní akce

Příprava maturitní zkoušky

Příprava maturitní zkoušky
Předchozí model

Nový model

společná část maturitní zkoušky

společná část maturitní zkoušky

1

Didaktický test

1

Český jazyk a literatura Didaktický test

Písemná práce

2

Cizí jazyk

Didaktický test

Ústní zkouška

2

Matematika

Didaktický test

Didaktický test

profilová část maturitní zkoušky

2

Český jazyk a
literatura

Cizí jazyk

Písemná práce
Ústní zkouška

2

Matematika

Didaktický test

profilová část maturitní zkoušky
zkoušky podle RVP, ŠVP

1

Český jazyk a literatura Písemná práce
Ústní zkouška

2

Cizí jazyk

Písemná práce
Ústní zkouška

3, 4, 5

Zkoušky podle RVP,
ŠVP

Maturitní práce
Písemná práce
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Praktická zkouška
Kombinace

Příprava profilové části maturitní zkoušky
Jarní zkušební období 2021
• Nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části
maturitní zkoušky
✓ nabídka povinných a nepovinných zkoušek, včetně formy a témat
těchto zkoušek,
✓ zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a současně též
způsobem umožňujícím dálkový přístup
• do 29. 10. 2020
✓ konkrétní délka konání a rozsah textu písemné práce z ČJL a cizího
jazyka
✓ maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského
seznamu literárních děl
✓ podrobnosti o délce obhajoby maturitní práce,
✓ délka a způsob konání písemné zkoušky a praktické zkoušky
✓ zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem
umožňujícím dálkový přístup

Následující jarní zkušební
období
nejpozději 7 měsíců před
konáním první zkoušky
profilové části maturitní
zkoušky

Příprava profilové části maturitní zkoušky
Dřívější právní úprava

Současná právní úprava

Nejdříve 1. 4.
• písemná zkouška
• praktická zkouška

Nejdříve 1. 4.
• písemná zkouška
• písemná práce ČJL a cizí jazyk
• praktická zkouška

I v dřívějším termínu
• praktická zkouška

I v dřívějším termínu
• praktická zkouška
• písemná zkouška

Příprava profilové části maturitní zkoušky
výpis z přihlášky
Prosinec
§ 4 odst. 8 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
• škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému
Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru
• v případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem
žák zašle škole do 5 dnů správné údaje
informování žáků,
třídních učitelů

Příprava profilové části maturitní zkoušky
způsob záznamu textu
Únor
§ 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
• způsob záznamu vytvářeného textu pro konání
✓písemné práce z ČJL a písemné práce z cizího jazyka
✓písemné zkoušky
• seznámení s rozhodnutím žáky nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné
zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím
dálkový přístup

Příprava profilové části maturitní zkoušky
hodnotitel  pověřený učitel
§ 36 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
• ředitel školy pověří učitele
hodnocením
✓praktické zkoušky
✓písemné zkoušky
✓písemné práce

• hodnocení praktické zkoušky, písemné
zkoušky a písemné práce navrhuje
zkušební maturitní komisi učitel
pověřený ředitelem školy

Příprava maturitní zkoušky
jmenování zkušební komise
Předchozí právní úprava
• Jmenování místopředsedy a dalších
členů zkušební maturitní komise do
31. 3.

Současná právní úprava
• Jmenování místopředsedy a dalších
členů zkušební maturitní komise
alespoň 1 týden před začátkem konání
první zkoušky profilové části maturitní
zkoušky, nejpozději do 31. 3.

Příprava profilové části maturitní zkoušky
Co schvaluje maturitní komise?
§ 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Dřívější právní úprava

Současná právní úprava

▪ způsob hodnocení každé profilové zkoušky
nebo její části a způsob stanovení
výsledného hodnocení zkoušek navrhuje
ředitel školy a nejpozději před započetím
zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise

▪ způsob a kritéria hodnocení každé profilové
zkoušky nebo její části včetně hranice
úspěšnosti a způsob stanovení výsledného
hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy,
není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději
před začátkem konání první zkoušky
schvaluje zkušební maturitní komise

▪ ředitel školy zveřejní schválený způsob
hodnocení na přístupném místě ve škole a
zároveň způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a to nejpozději před začátkem
konání první ze zkoušek profilové části

▪ ředitel školy zveřejní schválený způsob
hodnocení a schválená kritéria na veřejně
přístupném místě ve škole a zároveň
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
nejpozději před začátkem konání první ze
zkoušek profilové části

Novela zákona
o ochraně veřejného zdraví
Účinnost od 1. 5. 2020

Zotavovací akce, škola v přírodě
§ 8 zákona č. 258/2000 Sb.
Zotavovací akce

Škola v přírodě

• Zotavovací akcí je organizovaný pobyt
30 a více dětí ve věku do 15 let na
dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je
posílit zdraví dětí, zvýšit jejich
tělesnou zdatnost, popřípadě i získat
specifické znalosti nebo dovednosti.
• Zotavovací akce se může skládat z
více běhů.
• Pro účely účasti na zotavovací akci se
za dítě ve věku do 15 let považuje i
dítě, které v kalendářním roce, kdy je
zotavovací akce pořádána, dovrší věk
15 let.

• Školou v přírodě se pro účely tohoto
zákona rozumí zotavovací pobyt bez
přerušení vzdělávání dětí mateřské
školy nebo žáků základní školy, který
organizuje mateřská nebo základní
škola.

Organizace školy v přírodě

škola v přírodě

Kdo ji nemůže
organizovat?

SŠ

Které faktory ji
nevymezují?

počet dětí

věk dětí

počet dnů

Organizace školy v přírodě
škola v přírodě

dělení na „druhy“

počet dnů

na dobu 5 dnů a kratší

na dobu delší než 5 dnů

Podmínky účasti dětí na škole v přírodě
Do 30. 4. 2020
Jakákoli
škola v přírodě

Od 1. 5. 2020
Od 1. 5. 2020
Škola v přírodě Škola v přírodě
5 dnů a kratší
delší než 5 dnů

Dítě je zdravotně způsobilé

ano

ne

ano

Podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, nebo
má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

ano

ne

ne

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky ano
nebo průjmu)

ne

ano

Dítě ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v ano
přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani
mu není nařízeno karanténní opatření

ne

ano

Zdravotník
Škola zajišťuje pomocí zdravotníka
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2020 Sb.

Do 30. 4. 2020
Jakákoli
škola v přírodě

Od 1. 5. 2020
Od 1. 5. 2020
Škola v přírodě Škola v přírodě
5 dnů a kratší
delší než 5 dnů

základní péči o zdraví všech účastníků

ano

ne

ano

kontrolu dodržování hygienických požadavků

ano

ne

ano

kontrolu zásad osobní hygieny osob činných při
stravování

ano

ne

ano

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví
a organizace školy v přírodě

Hlášení
KHS

termín a místo s uvedením adresy nebo názvu
katastrálního území a zeměpisných souřadnic
počet zúčastněných dětí
způsob zabezpečení pitnou vodou
způsob zajištění stravování účastníků
jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na
škole v přírodě a telefonní číslo na ni

5 dnů a kratší
protokol

ne

pitná voda

delší než 5 dnů
ano

5 dnů a kratší
ne
delší než 5 dnů
ano

Škola v přírodě 5 dnů a kratší
§ 12 zákona č. 258/2000 Sb.
Škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu 5 dnů nebo kratší,
musí zajistit
• hygienicky nezávadný stav zařízení a
• zásobování akce pitnou vodou
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací
akce (vyhláška č. 106/2001 Sb.)

Škola v přírodě: shrnutí
• Jak je škola v přírodě uvedena v ŠVP?
• „kratší“ škola v přírodě  dokumenty, které se nově nevyžadují,
význam informací ve školní matrice

Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
účinnost od 7. 5. 2020

Přijímání uchazečů ke vzdělávání
ve střední škole
§ 1 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
• Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen
"přihláška") jsou tyto doklady nebo jejich
ověřené kopie, pokud dále není
stanoveno jinak,

§ 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o
přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání
• V přijímacím řízení nelze hodnotit
hodnocení na vysvědčení za druhé
pololetí školního roku 2019/2020.

• a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve
kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
školní docházku, nebo z odpovídajících
4letý program: 8. a 9. ročník
ročníků základní školy i po splnění
6letý program: 6. a 7. ročník
povinné školní docházky
8letý program: 4. a 5. ročník

informace
poskytované
výchovným
poradcem

Přijímání uchazečů ke vzdělávání
ve střední škole

dokumentace

kritéria přijetí

přihlášky ke
vzdělávání

Přijímání uchazečů ke vzdělávání
ve střední škole

Novela
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
účinnost od 23. 10. 2020

Novela vyhlášky o zájmovém vzdělávání
činnost/provoz školní družiny
ve dnech školního vyučování a o prázdninách

přerušení/omezení činnosti

po projednání se zřizovatelem
přerušení činnosti v době prázdnin

jiná doba

§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.

§ 164 odst. 1 písm. a) školského zákona

Novela vyhlášky o zájmovém vzdělávání
činnost/provoz veřejné školní družiny
§ 11 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb.

důvodová zpráva:
dny, ve kterých ŠD jinak
poskytuje vzdělávání

kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny
po dobu delší než 5 dnů

úplata se účastníkovi poměrně sníží

úplata za pololetí – přepočet na měsíc – poměrná část měsíce

vnitřní řád/speciální interní dokument
při vyúčtování vrácení přeplatku

Novela vyhlášky o zájmovém vzdělávání
činnost/provoz školního klubu

ve dnech školního vyučování
přerušení/omezení činnosti
§ 164 odst. 1 písm. a) školského zákona

Novela vyhlášky o zájmovém vzdělávání
činnost/provoz veřejného školního klubu
§ 11 odst. 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb.

důvodová zpráva:
dny, ve kterých ŠK jinak
poskytuje vzdělávání

kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz klubu
po dobu delší než 5 dnů

nedojde k nahrazení vzdělávání jiný způsobem nebo v jiném termínu v daném školním roce
úplata se účastníkovi poměrně sníží

úplata za pololetí – přepočet na měsíc – poměrná část měsíce

vnitřní řád/speciální interní dokument
při vyúčtování vrácení přeplatku

Novela vyhlášky o zájmovém vzdělávání
dokumentace
vnitřní řád ŠD, ŠK

plán činnosti ŠD, ŠK

snížení úplaty

počet dnů přerušení
činnosti/provozu

Shrnutí

změna školského zákona

• změna školního řádu
• dodržování vlastních pravidel
• hodnocení žáků na konci 1. pololetí

chápání přímé pedagogické
• proplácení „přespočetných“ hodin
činnosti při vzdělávání
distančním způsobem

výuka chemie

• sledování vydání nové prováděcí vyhlášky

Shrnutí
organizace
maturitní zkoušky

• načasování činností
• způsob záznamu textu, pověření hodnocením, jmenování
zkušební komise

organizace školy v přírodě

• vyžadování dokumentace vyplývající ze zákona

přijímání ke vzdělávání ve
střední škole

• kritéria přijetí, tiskopisy přihlášek

vánoční prázdniny

• určení snížení/nesnížení úplaty

Děkuji za pozornost
a přeji hodně úspěchů!
www.monikapuskinova.cz
puskinova@monikapuskinova.cz

