
5.1.1.1. Dokumentace škol a školských zařízení 

 

Samostatnou kategorii z hlediska administrativy představuje ve vzájemném 

vztahu škol či školských zařízení, MŠMT a orgánů přenesené působnosti výkonu státní 

správy (Krajské úřady, Obecní úřady obcí s rozšířenou působností) oblast školské 

dokumentace, jejíž součástí je také matrika škol. Příslušná oblast je natolik obsáhlá, že je 

rozložena hned v několika právních předpisech. Předem upozorňujeme, že na danou 

oblast se vztahují rovněž ustanovení zákonů o archivnictví a spisové službě anebo zákon 

o ochraně osobních údajů. Těmto normám se budeme věnovat v jiné části materiálu, 

která se týká přenesené působnosti výkonu státní správy. 

V následující tabulce si představíme veškerá ustanovení týkající se právě 

dokumentace škol, následně se samostatně budeme věnovat školské matrice. Příslušné 

tabulky se pokusíme obohatit množstvím praktických příkladů anebo zainteresovaných 

odkazů tak, aby čtenář získal představu o vykonávaných činnostech. Zásadním 

ustanovením zabývajícím se dokumentací škol je především § 28 školského zákona. 

 

Tabulka č. 3: Ustanovení právních předpisů (PP) týkající se vedení školské 

dokumentace (§ 28 odst. 1 ŠZ) 

Ustanovení 

PP 

Znění (zainteresovaný výňatek) Řešená oblast 

Povinná školská dokumentace (podle povahy školy) 

písm. a) Rozhodnutí o zápisu do školského 

rejstříku a o jeho změnách a doklady 

uvedené v § 147 (Náležitosti žádosti o 

zápis školy nebo školského zařízení 

do školského rejstříku) 

Školský rejstřík 

písm. b) Evidence žáků – věnuje se samostatná 

tabulka 

Školní matrika 

písm. c) Doklady o přijímání žáků, o průběhu 

vzdělávání a jeho ukončování 

 

písm. d) Vzdělávací programy RVP1, ŠVP2 

                                                
1 Jednotlivé Rámcové vzdělávací programy k nalezení zde 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/rejstriky-adresare-seznamy-statistiky/seznamy-oboru-vzdelani-a-povolani/rvp.pdf


písm. e) Výroční zprávy o činnosti školy3 Výroční zprávy 

písm. f) Třídní knihu4, která obsahuje 

průkazné údaje o poskytovaném 

vzdělávání a jeho průběhu 

Třídní kniha 

písm. g) Školní řád5 nebo vnitřní řád Řády 

písm. h) Záznamy z pedagogických rad Záznamy z rad 

písm. i) Knihu úrazů6 a záznamy o úrazech 

žáků78, popřípadě lékařské posudky 

Úrazy žáků 

písm. j) Protokoly a záznamy o provedených 

kontrolách a inspekční zprávy9 a také 

ustanovení § 173 - § 176 ŠZ10 

Kontroly ČŠI 

písm. k) Personální a mzdová dokumentace, 

hospodářská dokumentace a účetní 

evidence11 a další dokumentace 

stanovená zvláštními právními 

předpisy12 

 

 

Zbylá ustanovené odstavců § 28 školského zákona (myšleno ustanovení 2-10) 

nabývají spíše technickoadministrativní charakter. Jedná se obecně o záležitosti spjaté s 

matrikou školy, ale i zmocnění k dalším vyhláškám, které blíže specifikují příslušnou 

oblast. Celkový přehled těchto ustanovení uvádíme v tabulce níže. 

                                                                                                                                                   
2 Vzorová ukázka ŠVP např. zde 

3 Vzorová ukázka Výroční zprávy o činnosti školy např. zde 

4 Třídní kniha- objednávka (střední škola), objednávka (gymnázium) 

5 Ukázka školního řádu 

6 Kniha úrazů - objednávka 

7 Záznam o školním úrazu - objednávka 

8 Na problematiku se vztahuje vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

9 Databáze veškerých inspekčních zpráv k nalezení zde 

10 Na problematiku se vztahuje vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České 

školní inspekce a výkonu inspekční činnosti 

11 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

12 Například § 50 a 52 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

http://www.zs-oslavickavm.cz/%C5%A0VP/%C5%A0VP%20komplet.pdf
http://www.zsceladna.cz/zipy/vyrzprava2012.pdf
http://www.sevt.cz/produkt/tridni-kniha-49331100/
http://www.sevt.cz/produkt/tridni-kniha-pro-gymnazialni-obory-varianta-1-49331400/
http://skola.detrichov.net/blog/skolni-rad-zs/
http://new.sevt.cz/produkt/kniha-urazu-49157000/
http://new.sevt.cz/produkt/zaznam-o-skolnim-urazu-49156000/
http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/legislativa/skolstvi/vychova-a-vzdelavani/64-2005.pdf
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy
http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/legislativa/skolstvi/vychova-a-vzdelavani/17-2005.pdf
http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/legislativa/skolstvi/ostatni/563-1991.pdf
http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/legislativa/trh-prace/bozp/258-2000.pdf


 

Tabulka č. 4: Popis jednotlivých ustanovení § 28 školského zákona z hlediska 

jejich významu 

Příslušná 

ustanovení 

Význam ustanovení 

odst. 1 Školská dokumentace (viz tabulka výše) 

odst. 2 a 3  Matrika školy a školského zařízení 

odst. 4 Povolení k nahlédnutí do dokumentace konkrétním úřadům13 

odst. 5 Sdružování dat ministerstvem v anonymizované podobě 

odst. 6 Zmocnění k vydání vyhlášky o dokumentaci škol 

odst. 7 - 9 Zmocnění k vydání vyhlášky o tiskopisech a pravidla k vydávání 

stejnopisů vysvědčení, úplata za ně a jejich archivace 

odst. 10 Ukládání dokumentace (viz oblast archivnictví14) 

 

 

                                                
13 Např. na základě § 8 trestního řádu Orgánům činným v trestním řízení 

14 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/legislativa/skolstvi/ostatni/499-2004.pdf

