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ve školním roce 2022/2023

Cíl
1. uspořádá priority činnosti
2. efektivní organizace práce

Obsah
1. Pedagogické vedení školy
2. Cizinci dle Lex Ukrajina: přijímání
ke vzdělávání, organizace
vzdělávání
3. Jazyková příprava cizinců ve
skupině pro jazykovou přípravu
4. Školní řád – nikotinové sáčky,
nelegální zákazy ve školním řádu
5. Pracovněprávní souvislosti
6. Shrnutí – check list

2

Pedagogické vedení školy
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Pedagogické vedení školy
pedagogické vedení školy

standardní kritérium
a zjištění ČŠI z
předchozích let

zjištění ČSÚ

limity RVP a ŠVP
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Pedagogické vedení školy

ČŠI
Kritéria hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání
2021/2022
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Pedagogické vedení školy

ČŠI
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2020/2021

zjištění ČŠI
zaměření na
koncepce je stanovena
formálně
koncepce, vize a ŠVP
nejsou propojeny

manažerské, administrativní řízení
nedostatečné řízení pedagogických procesů
vize a koncepce
vzdělávání

neposkytuje se,
neposkytuje se
dostatečně

zpětná vazba

(včetně distančního)
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Pedagogické vedení školy
zjištění ČSÚ
Školy a školská
zařízení
2021/2022.
Analytická část

ve školním roce 2021/2022
opakovalo ročník 8204 žáků ZŠ

program
poradenských
služeb

nejvyšší počet žáků za posledních 10 let
o 4 999 žáků více než v předchozím
školním roce

předcházení
školní
neúspěšnosti

§ 7 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení
rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program školy včetně
strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.
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Pedagogické vedení školy
Kritéria ČŠI
Škola má vzdělávací program (ŠVP),
který vychází z vize a strategie
rozvoje školy a je v souladu s
kurikulárními dokumenty (RVP);
jeho cíle jsou srozumitelné pro
pedagogy i rodiče.

Pedagogické vedení školy

limity RVP a ŠVP
vyhodnocení

změna ŠVP

již realizovaná

plánovaná
8

Pedagogické vedení školy
předškolní vzdělávání
RVP PV Opatření ministra září 2021
účinnost od 1. 9. 2021
poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou
znalostí českého jazyka
změna ŠVP od 1. 9. 2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026
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Pedagogické vedení školy
střední škola
RVP Opatření ministra ze září 2021
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
53-41-M/03 Praktická sestra
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví
změna ŠVP do 31. 10. 2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026
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Pedagogické vedení školy
střední školy
RVP opatření ministra ze dne 31. 8. 2020
odborná složka,
ekonomické vzdělávání
informační vzdělávání
úprava ŠVP do 1. 9. 2022

střední školy
RVP Opatření ministra ze září 2021
23-51-H/01 Strojní mechanik
29-41-L/51 Technologie potravin
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
36-52-H/01 Instalatér
63-41-M/02 Obchodní akademie
64-41-L/51Podnikání
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
obory vzdělání skupiny 82
úprava ŠVP do 1. 9. 2022

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026
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Pedagogické vedení školy
základní vzdělávání
RVP ZV opatření ministra
škola musí zahájit výuku
nejpozději
1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026
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Pedagogické vedení školy
základní vzdělávání
RVP ZV opatření ministra
škola musí zahájit výuku
nejpozději
1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026
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Pedagogické vedení školy
nižší stupeň víceletého gymnázia – RVP ZV
opatření ministra září 2021
účinnost 1. 9. 2022
vzdělávací obsah Informatika
redukce jiného vzdělávacího obsahu
ve všech ročnících od 1. 9. 2025

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026
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Pedagogické vedení školy
4letý obor, vyšší stupeň víceletého gymnázia opatření ministra září 2021
účinnost 1. 9. 2022

vzdělávací obsah Informatika
ve všech ročnících od 1. 9. 2025

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026
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Pedagogické vedení školy
předcházení

školní neúspěšnosti
vyhodnocení přípravy

řízení kvality
pedagogického procesu
vize, ŠVP, zpětná vazba

vyhodnocení
vzdělávání podle
změněného ŠVP
činnost
ředitele
činnost
zástupce
ředitele
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Cizinci dle Lex Ukrajina:
přijímání ke vzdělávání, organizace vzdělávání
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Cizinci dle Lex Ukrajina: Přijímání ke vzdělávání, organizace vzdělávání

přijímání ke vzdělávání

„kategorie“
cizinců

přijímání v průběhu školního roku,

přijímání od následujícího školního roku
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Cizinci dle Lex Ukrajina: Přijímání ke vzdělávání, organizace vzdělávání
cizinci
cizinci
dle zákona č. 67/2022 Sb.

ostatní cizinci

mateřská škola
základní škola

do 31. 8. 2023

předpokládá se přijetí „mimo režim zápisu dle školského zákona“

spádová MŠ, spádová ZŠ + nepřijetí dítěte/žáka s povinností předškolního
vzdělávání/povinnou školní docházkou  informování zřizovatele
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Cizinci dle Lex Ukrajina: Přijímání ke vzdělávání, organizace vzdělávání
cizinci
střední školy
konzervatoře

cizinci
dle zákona č. 67/2022 Sb.

ostatní cizinci

do 31. 8. 2023
do budoucího 1. ročníku
(školní rok 2023/2024)

přijímání do probíhajícího 1. ročníku
(školní rok 2022/2023)
dle § 63 školského zákona
uchazeč nemusí být žákem střední školy
možná zkouška

zrušeno

ponecháno

navýšení časového
limitu zkoušky

možnost čestného prohlášení:
nahrazení dokladu prokazujícího
získání předchozího vzdělání,
splnění povinné školní docházky,
vysvědčení, dalších skutečností

volba jazyka testu z
matematiky JPZ

20

Cizinci dle Lex Ukrajina: Přijímání ke vzdělávání, organizace vzdělávání
neexistuje speciální
právní úprava dle
Lex Ukrajina

1. 9. 2022

MŠMT oprávněno
vydat opatření
obecné povahy
odlišný způsob a
podmínky přijímání ke
vzdělávání

použije se obecná
právní úprava dle
školského zákona

odlišné termíny, lhůty

31. 8. 2023
přijímání cizinců
dle § 20 odst. 4
školského zákona
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Cizinci dle Lex Ukrajina: Přijímání ke vzdělávání, organizace vzdělávání
důležité momenty

odlišovat speciální právní úpravu
pro cizince
dle Lex Ukrajina

brát v potaz změnu
Lex Ukrajina

do 31. 8. 2023

„nekopírovat mechanicky“
podmínky přijetí, kritéria
vyhlášená
ve školním roce 2021/2022

sledovat případné
vydání opatření
obecné povahy

22

Cizinci dle Lex Ukrajina: Přijímání ke vzdělávání, organizace vzdělávání

organizace probíhajícího vzdělávání

změny vzdělávacího
obsahu
beze změny ŠVP
interní evidence
změn

do 31. 8. 2023

vyřazení žáka ze školy

použití pouze
vůči vymezeným
dětem/žákům

použití
pouze do
31. 8. 2023

ověření: jak se
ve škole
dokládají důvody
nepřítomnosti
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Cizinci dle Lex Ukrajina: Přijímání ke vzdělávání, organizace vzdělávání
§ 2c
Postup při vyřazení ze školy
Pokud se cizinec plnící povinnou školní docházku neúčastní vyučování v základní škole nebo střední
škole, vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo povinného předškolního vzdělávání v
mateřské škole nepřetržitě po dobu nejméně 15 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti
v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy
zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání
výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí
této lhůty dítětem vzdělávajícím se v mateřské škole nebo v přípravné třídě nebo žákem školy.
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Cizinci dle Lex Ukrajina: Přijímání ke vzdělávání, organizace vzdělávání
doložení důvodů nepřítomnosti
≠ omluvení neúčasti

§ 50 odst. 1 školského zákona:
Zákonný zástupce žáka je
povinen doložit důvody
nepřítomnosti žáka ve
vyučování nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku
nepřítomnosti žáka. Podmínky
pro uvolňování žáka z
vyučování a omlouvání
neúčasti žáka ve vyučování
stanoví školní řád.

§ 67 odst. 1 školského zákona:
Zletilý žák nebo zákonný
zástupce nezletilého žáka je
povinen doložit důvody
nepřítomnosti žáka ve
vyučování nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku
jeho nepřítomnosti.

lhůta

nejpozději
do 3 kalendářních
dnů od počátku jeho
nepřítomnosti

způsob doložení
důvodů
nepřítomnosti

školní řád

§ 67 odst. 3 školského zákona:
Podmínky pro omlouvání
neúčasti žáka ve vyučování a
pro uvolňování žáka z vyučování
stanoví školní řád.
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Cizinci dle Lex Ukrajina: Přijímání ke vzdělávání, organizace vzdělávání
důležité momenty

využívat změnu vzdělávacího obsahu,
pokud je to důvodné

vyřazení žáka ze školy

povinný postup podle § 2c
nevylučuje jazykovou přípravu ve
skupině pro jazykovou přípravu v
určené škole

ukončení vzdělávání přímo ze zákona
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Jazyková příprava cizinců
ve skupině pro jazykovou přípravu
Odlišnosti právní úpravy
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Jazyková příprava cizinců ve skupině pro jazykovou přípravu
základní škola
vyhláška č. 48/2005 Sb.

střední škola
vyhláška č. 13/2005 Sb.

Využití
jazykové
přípravy

• vzdělávání ve skupinách pro
jazykovou přípravu od 1. 9. 2021

• vzdělávání ve skupinách pro jazykovou
přípravu od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Obsah
jazykové
přípravy

• výuka českého jazyka
přizpůsobená potřebám žáků
cizinců

• výuka českého jazyka přizpůsobená
potřebám žáků cizinců
• také odborná terminologie

§ 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

§ 6a odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb.
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Jazyková příprava cizinců ve skupině pro jazykovou přípravu

Žádost

základní škola
vyhláška č. 48/2005 Sb.

střední škola
vyhláška č. 13/2005 Sb.

• součástí žádosti zákonného
zástupce žáka je sdělení, zda se
žák bude účastnit jazykové
přípravy osobně, nebo
distančním způsobem

• součástí žádosti žáka je prohlášení, že žák
splňuje podmínku podle odstavce § 6b
odst. 2 vyhlášky č. 13/2005 Sb., tj.
vzdělává se ve škole zapsané v rejstříku
škol a školských zařízení nejvýše 12 měsíců
před podáním žádosti

§ 11 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

§ 6b odst. 2 vyhlášky č. 13/2005 Sb.

29

Jazyková příprava cizinců ve skupině pro jazykovou přípravu

Určená škola

základní škola
vyhláška č. 48/2005 Sb.

střední škola
vyhláška č. 13/2005 Sb.

• zvolit lze pouze určenou školu, která
je ve stejném kraji jako žákova škola

• zvolit lze jakoukoli určenou školu

§ 11 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

§ 6b vyhlášky č. 13/2005 Sb.

Doba, ve které
• jazyková příprava probíhá v době
probíhá jazyková
vyučování
příprava
• je-li to pro dané žáky z hlediska jejich
vzdělávání vhodnější, může se
souhlasem zákonných zástupců všech
žáků ve skupině pro jazykovou
přípravu jazyková příprava probíhat
mimo vyučování
§ 11b odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

• jazyková příprava přednostně
probíhá mimo dobu vyučování
žáka ve škole, jíž je žákem; v době
vyučování probíhají nejvýše
3 hodiny týdně

§ 6d odst. 2 vyhlášky č. 13/2005 Sb.

30

Jazyková příprava cizinců ve skupině pro jazykovou přípravu

Doporučení
délky jazykové
přípravy

základní škola
vyhláška č. 48/2005 Sb.

střední škola
vyhláška č. 13/2005 Sb.

---

• ředitel školy, jíž je žák žákem, doporučí délku
jazykové přípravy řediteli školy, ve které se žák
bude účastnit jazykové přípravy

---

§ 6d odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb.

Přizpůsobení
--podmínkám žáka
---

• způsob poskytování jazykové přípravy
přizpůsobí určená škola podmínkám žáka pro
tuto přípravu
§ 6a odst. 7 vyhlášky č. 13/2005 Sb.
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Jazyková příprava cizinců ve skupině pro jazykovou přípravu
důležité momenty

komunikace se zákonným
zástupcem žáka/zletilým žákem

informace o systému jazykové přípravy
do 1 týdne od přijetí žáka
uvolnění žáka z vyučování
překrývajícího se s jazykovou přípravou

komunikace
s určenou školou

školní matrika

doporučení délky
jazykové přípravy

rozsah jazykové přípravy

předávání informací o
„rozvrhu žáka“

zajištění přístupu žáka k informačním
technologiím
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Nový obsah školního řádu nebo vnitřního řádu
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Nový obsah školního řádu nebo vnitřního řádu
právo na uzpůsobení podmínkám žáka
vzdělávání
distančním
způsobem

vzdělávání
distančním
způsobem

školní řád
ZŠ, SŠ

školní řád ZŠ,
SŠ

právo na uzpůsobení hodnocení podmínkám
žáka
povinnost žáka vzdělávat se distančním
způsobem

provoz a vnitřní režim školy: princip určení
doby online vzdělávání distančním způsobem
(např. maximální počet vyučovacích hodin,
délka vyučovací jednotky)
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Nový obsah školního řádu nebo vnitřního řádu

možný zákaz
mobilních
telefonů,
elektronických
zařízení

školní řád ZŠ
školní řád SŠ

povinnosti žáků: zákaz používat v době
vyučování, přestávek
výjimka ze „zdravotních důvodů“
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Nový obsah školního řádu nebo vnitřního řádu
vzdělávání
žáků
cizinců

vzdělávání
žáků
cizinců

školní řád ZŠ

právo/nárok na zařazení do skupiny pro
jazykovou přípravu v určené škole

školní řád SŠ

právo/nárok na zařazení do skupiny pro
jazykovou přípravu v určené škole ve školním
roce 2022/2023
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Nový obsah školního řádu nebo vnitřního řádu
Příloha č. 13 Tabákové výrobky, výrobky určené ke kouření a nikotinové sáčky (rozklikněte)

nikotinové sáčky
jed

projednání v pedagogické radě
schválení školskou radou

školní řád

Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve
škole užívat návykové látky a jedy a takové
látky, které je svým vzhledem, chutí a
konzistencí napodobují.
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Nový obsah školního řádu nebo vnitřního řádu

povinnosti žáků,
zákonných zástupců
v mezích zákona

neukládat ve
školním, vnitřním
řádu

např. zákaz konzumovat ve škole
energetické nápoje
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Nový obsah školního řádu nebo vnitřního řádu

důležité momenty

přehlednost, systémovost
školního řádu

normativnost

pouze povinnosti
zaměstnanců  pracovní řád
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Pracovněprávní souvislosti
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Pracovněprávní vztahy
řízení pracovněprávních vztahů

nově určený týdenní rozsah
PPČ zástupce ředitele
s využitím konta odpočtů

potřeba změny
§ 23 odst. 1 zákona o pedagogických
pracovnících: Týdenní rozsah hodin přímé
pedagogické činnosti stanoví ředitel školy
pedagogickému pracovníkovi na období
školního vyučování nebo na pololetí školního
vyučování.

Lex Ukrajina
jazyková příprava cizinců

PPČ v rámci
jazykové přípravy

pedagogický
pracovník s výjimkou
doložení znalosti
českého jazyka

standardně se zahrnuje
do rozsahu PPČ
(např. 22 hodin)

pracovní poměr na
dobu určitou, nejdéle
do 31. 8. 2023
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Shrnutí – check list
1

Pedagogickým pracovníkům je známa vize „kvalitní pedagogické“ činnosti.

2

Vize „kvalitní pedagogické“ činnosti vyplývá z vize činnosti školy a ŠVP.

3

Celková činnost školy, činnost jednotlivých pedagogických pracovníků je podle
podstatných znaků této vize vyhodnocována.

4

Pro školní rok 2022/2023 je aktualizována strategie předcházení školní
neúspěšnosti.

5

Nepřijetí „spádového“ žáka plnícího povinnou školní docházku je oznámeno
zřizovateli.

6

Pokud cizinec dle Lex Ukrajina podá žádost o přijetí do 1. ročníku ve školním roce
2022/2023, škola postupuje podle § 63 školského zákona.

7

Při vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 se vyčleňují
podmínky pro jakéhokoli cizince a pro cizince dle Lex Ukrajina, případně podle
opatření obecné povahy.
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8

U cizinců dle Lex Ukrajina se evidují změny vzdělávacího obsahu ve školním roce
2022/2023.

9

Je zřejmé, v jaké lhůtě , jakým způsobem by musel zákonný zástupce žáka dle Lex
Ukrajina „nedoložit důvody nepřítomnosti“, aby mohlo dojít k vyřazení žáka ze
školy.

10 Pro střední školu je jazyková příprava ve skupině pro jazykovou přípravu v určené
škole upravena ve vyhlášce na pouze na školní rok 2022/2023.
11 Škola má nachystané informace o možnosti jazykové přípravy a její organizaci,
které sdělí/předá žákovi, zákonnému zástupci žáka do 1 týdne od přijetí žáka ke
vzdělávání.

12 Střední škola má nachystaný způsob posouzení znalosti českého jazyka žáka
cizince, aby mohla doporučit určené škole délku jazykové přípravy.
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13 Žádost o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu se eviduje v základní
evidenční pomůcce (podacím deníku) a žák s nárokem na jazykovou přípravu je
zařazen do skupiny pro jazykovou přípravu do nejpozději do 30 dnů od podání
žádosti.

14 Ve střední škole je jazyková příprava zaměřena i na odbornou terminologii.
15 Škola má nachystanou místnost, techniku, dohled, pokud se žák bude účastnit
jazykové přípravy distančním způsobem.
16 Určená SŠ má nachystané možnosti, díky kterým vyjde vstříc žákovi, který se
nemůže zúčastnit ani prezenčního, ani distančního vzdělávání ve skupině pro
jazykovou přípravu.

17 Základní škola a určená škola zajistí, aby jazyková příprava žáka probíhala v době
vyučování.
18 Střední škola a určená škola zajistí, aby jazyková příprava žáka probíhala v době
mimo dobu vyučování.
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19 Určená škola pravidelně vyhodnocuje výsledky jazykové přípravy a případně
prodlouží délku jazykové přípravy.
20 Škola eviduje ve školní matrice rozsah jazykové přípravy.
21 Ve školním řádu jsou systematicky shrnuta práva, shrnuty povinnosti zákonného
zástupce žáka, žáka.

22 Ve školním/vnitřním řádu jsou zakázány jedy (nikotinové sáčky).
23 Týdenní rozsah PPČ se mění na začátku školního roku nebo na začátku pololetí
školního roku.
24 Pracovní poměr na dobu určitou s pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje
předpoklad znalosti českého jazyka, se sjednává nejdéle do 31. 8. 2023.
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Zdroje
• ČŠI Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok
2022/2023 (rozklikněte)
• Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 –
výroční zpráva ČŠI (rozklikněte)
• Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 výroční zpráva ČŠI (rozklikněte)
• ČSÚ Školy a školská zařízení - školní rok 2021/2022. Analytická část (rozklikněte)
• Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství
(rozklikněte)
• Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním
vzdělávání od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 (rozklikněte)
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Děkuji za pozornost
a přeji hodně úspěchů!

www.monikapuskinova.cz
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