
5. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které včetně nadpisů znějí: 

„Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

§ 22a 

Práva pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, 

zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany 

dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které 

jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, 

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s 

právními předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se 

zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a 

pedagogicko-psychologické činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

§ 22b 

Povinnosti pedagogických pracovníků 

Pedagogický pracovník je povinen 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám 

rizikového chování ve školách a školských zařízeních, 

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve 

školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o 

zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do 

styku, 

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte 

nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.“. 

Předmětem úpravy školského zákona (§ 1) je kromě vzdělávání a podmínek, za 

nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, také vymezení práv a povinností 



fyzických a právnických osob při vzdělávání. Výčtem jsou dosud upravena práva 

a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků v 

ustanoveních § 21 a 22. Podobná úprava práv a povinností pedagogických 

pracovníků při výkonu jejich pedagogické činnosti stanovena není. Některá nově 

schválená práva nebo některé povinnosti jsou rozvedená, konkretizovaná 

ustanovení jiných právních předpisů nebo jsou odvozena od povinnosti škol a 

školských zařízení jako právnických osob. 

Schválená konstrukce práv pedagogických pracovníků počítá s tím, že těmto 

právům odpovídá povinnost zaměstnavatele (ředitele školy) tato práva zajistit. 

Výkon pedagogické činnosti je vždy plněn v rámci základního pracovněprávního 

vztahu. Podle zákoníku práce je povinností vedoucích zaměstnanců mj. vytvářet 

příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Všechna schválená práva pedagogických pracovníků směřují k ochraně podmínek 

pro výkon jejich práce. Hodnocení odborné a pedagogické úrovně činnosti 

pedagogického pracovníka a její řízení přísluší primárně řediteli školy nebo 

školského zařízení, popřípadě kontrolnímu orgánu, zejména České školní 

inspekci. 

Schválené povinnosti pedagogických pracovníků akcentují povinnost vykonávat 

pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle školského 

zákona (§ 2), chránit zájem dítěte (žáka, studenta) spočívající v ochraně jeho 

práv, informací o něm, jeho zdraví a potřebě bezpečí. 
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