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Modul nabízí úplný a systemizovaný přehled právních předpisů pro řízení školy, vnitřní
předpisy školy, formy a podmínky vzdělávání včetně integrace dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami, asistenční služba ve školství, systém poradenství, formy
a podmínky vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, povinná školní docházka, různé
formy plnění povinné školní docházky, odklad povinné školní docházky, předškolní
vzdělávání, cíle a postavení předškolního vzdělávání v systému, organizace předškolního
vzdělávání, základní vzdělávání, stupně základního vzdělání a způsoby jeho získání, střední
vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, stupně středního vzdělání,
přijímání ke střednímu vzdělávání, ukončení středního vzdělávání, rada a školská rada,
správní řízení, zásady správního řízení, řešení stížností, vztah ředitele a České školní
inspekce, kompetence ČŠI, hodnocení a kontrola, organizace inspekční činnosti a její
výstupy, kontrolní funkce ČŠI, výkon státní kontroly, veřejnoprávní kontroly, druhy kontrol a
zásady činnosti kontrolních orgánů, rejstřík škol a školských zařízení, matrika, povinná
dokumentace škol, zásady vedení školní matriky, pravidla pro zápis do školských rejstříků,
poskytování informací, postup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, tvorba a zpřístupnění základních dokumentů školy a to především výroční
zpráva, vlastní hodnocení školy, školní vzdělávací program, školní a vnitřní řád, GDPR a další
předpisy, které jsou spjaty s problematikou školství.
Zvláštní důraz budeme klást na propojení všech výše jmenovaných dokumentů s praxí.
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Cíl modulu:

Cílem toho modulu je rozšíření a doplnění pedagogického vzdělání o znalosti a dovednosti z
oblasti školské legislativy. V rámci tohoto modulu se zaměříme na nezbytné předpisy pro
řízení školské instituce, vnitřní předpisy školy, podmínky vyučování a další stěžejní části. Dále
se budeme věnovat vztahu pedagogického pracovníka a České školní inspekce, kompetenci
ČŠI, veškerým hodnocením a kontrolám, jakož i organizaci inspekční činnosti a kontrolním
funkcím ČŠI.
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Další zdroje:
14.

Kariérní řád – profesní rozvoj pedagogických pracovníků:

15.

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení s komentářem.
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16.

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020:

•

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z262_2006_14

•

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

•

http://www.msmt.cz/file/37376/

•

http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni-rad

•

http://www.vzdelavani2020.cz/
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