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Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Gymnázium Žďár nad Sázavou zejména jedná 
a rozhoduje 

Zákony:  
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
• zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona,  
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  
• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,  
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
 
Nařízení vlády:  
• nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  
• nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, 
přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků  
• nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  
 
Vyhlášky:  
• vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích  
• vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve vzdělávání ve 
středních školách  
• vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  
• vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 
hodnocení školy  
• vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku  
• vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů  
• vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních  
• vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 
studentů mimořádně nadaných  
• vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků  
• vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z 
dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),  
• vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých.  
 
Prováděcí předpisy k výše uvedeným zákonům a směrnice MŠMT.  
  
Uvedené zákonné normy jsou k nahlédnutí u ředitele školy v pracovní době od 9.00 do 12.00 hod.  

  
  
 
 
Žďár nad Sázavou dne 1. 1. 2013 
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