
4. Novely právních předpisů 

 

 V následující kapitole se budeme zabývat jednotlivými oblastmi „školské 

legislativy“, tedy veškerými konkrétními novelami, které nabyly účinnosti v období od 

ledna 2015 do srpna 2016. U každé jednotlivé novely se pak budeme zabývat 

konkrétními novelizačními body, u nichž uvedeme vždy účel a dosah novelizace (ne 

jednotlivě, ale v popisu obsahu a smyslu celé novelizace). Již předem upozorňujeme, že 

se budeme zabývat pouze novelizačními body, které jakkoliv ovlivňují chod škol. 

Novelizační body, které nemají vliv na vzdělávání a chod škol, jednoduše do našeho 

přehledu nezaneseme. Jestliže by přesto měl kdokoliv zájem se zabývat i těmito body, je 

mu to umožněno, neboť jednotlivé novely je možné odkazem prohlédnout vcelku. 

 Úvodem kapitoly bychom Vás rádi obeznámili se základními statistickými údaji, 

které se týkají jednotlivých řešených oblastí. K tomuto účelu jsme vytvořili níže 

uvedenou tabulku. 

 

Tabulka č. 4: Statistické údaje, týkající se novelizačních změn právních předpisů 

v období leden 2014 – srpen 2015 

Počet 

novelizovaných 

právních předpisů 

Celkový počet 

novel 

Celkový počet 

novelizovaných 

bodů 

Počet 

novelizovaných 

bodů v oblasti 

vzdělávání a chodu 

škol 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

18 25 262 262 

ŠKOLSKÉ SLUŽBY 

5 5 81 81 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

3 6 32 32 

MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

2 6 11 11 

OCHRANNÁ A ÚSTAVNÍ VÝCHOVA, PREVENTIVNÍ PÉČE 

1 1 2 2 



PRACOVNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA 

18 38 346 255 

SLUŽEBNÍ POMĚR 

2 8 29 26 

EKONOMIKA, ÚČETNICTVÍ A FINANCOVÁNÍ ŠKOL 

11 53 1190 705 

STÁTNÍ SPRÁVA VE ŠKOLSTVÍ 

20 52 1227 916 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, REKVALIFIKACE 

6 17 181 169 

OSTATNÍ 

1 1 8 8 

C E L K E M 

87 212 3369 2467 

 

 Z daného přehledu vyplývá, že množství novelizací školských právních předpisů 

bylo ve vymezeném období enormní. Z celkového počtu 192 právních přepisů1 (viz 

tabulka č. 3) tvoří uvedených 87 novelizovaných předpisů cca 45 % podíl, což je značná 

část. Dá se tedy konstatovat, že celý prostor školského práva se za uvedené časové 

období značně změnil. 

 Již úvodem je ale také potřebné podotknout na situaci, kdy v této kapitoly 

nenaleznete úplně veškeré potřebné legislativní změny, které ovlivňují chod škol či 

školských zařízení. Je nutné tuto kapitolu spojit s kapitolou následující, ve které jsou 

uvedeny veškeré zcela nové právní předpisy. Tyto povětšinou nebyly doposud 

novelizovány, tudíž se v našem přehledu neobjevují. Přesto je nutné je zařadit do 

legislativních změn. Z tohoto důvodu jim byla přičleněna samostatná kapitola. 

 Dále se už budeme zabývat jednotlivými řešenými oblastmi a konkrétně pak 

novelizacemi a novelizačními body. 

 

 

                                                
1 Z uvedeného počtu bylo 30 předpisů vytvořeno zcela nově (schválen ve sledovaném období), tudíž 
nebyly započteny do přehledu 



4. 1. Legislativa ve výchově a vzdělávání 

 

 Tato oblast se dá považovat za nejpodstatnější legislativní oblast, která se dotýká 

vzdělávání a chodu samotných škol. Je tvořena celkem 322 právními předpisy. Některé 

z těchto předpisů jsou zcela zásadními stavebními kameny školské legislativy, za 

všechny lze uvést především školský zákon. Níže se pak budeme zabývat jednotlivými 

novelizačními body, které byly schváleny na základě schvalovacího procesu právního 

předpisu, a to vždy v totožné systemizované struktuře, která bude popsána v následující 

vzorové tabulce. 

 

Tabulka č. 5: Popis struktury novelizovaného právního předpisu 

Název právního předpisu 

Název novelizace Platnost novely Datum zahájení 

účinnosti novely 

Celkový počet novelizovaných bodů 

příslušné novelizace (vždy jen část 

věnovaná zainteresovanému právnímu 

předpisu)3 

Počet novelizovaných bodů v oblasti 

vzdělávání a chodu škol příslušné 

novelizace 

Znění právního předpisu před uvedenými novelizacemi 

Konkrétní novelizované bodů v oblasti vzdělávání a chodu škol  

(včetně bližšího popisu záměru novelizace) 

                                                
2 Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením je 
ovšem do přehledu zasazen spíše symbolicky. Svým charakterem by měl náležet spíše do oblasti 
financování škol 
3 Zákon, zákonné opatření senátu, nařízení vlády anebo vyhláška v z oblasti školské legislativy 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/legislativa/skolstvi/vychova-a-vzdelavani/306-1999.pdf


Případná další novelizace (totožná 

struktura jako předchozí novelizace) 

  

Celkový počet novelizovaných bodů 

daného právního předpisu 

Celkový počet novelizovaných bodů 

v oblasti vzdělávání a chodu škol 

daného právního předpisu 

 

 Dále se již tedy budeme zabývat jednotlivými konkrétními novelizacemi. 

Upozorňujeme, že mnohé uvedené položky jsou hypertextovými odkazy, lze je tedy 

prokliknout a načíst tímto způsobem další důležitá data. 

 Již úvodem lze konstatovat, že následující novelizované předpisy jsou zřejmě 

nejdůležitějšími předpisy, které chod škol ovlivňují, je tedy potřebné jim věnovat 

obzvláštní význam. 

 


