
Příloha číslo 5 

 

Výtah ze souvisejících právních předpisů 

 

Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon 

 

§ 10 

  

Výroční zprávy 

  

(3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu 

o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě 

ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo 

za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. Výroční zpráva je tedy veřejná 

listina. 

 

§ 11 

 

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, obsah a postup 

zpracování dlouhodobých záměrů a výročních zpráv podle § 10 odst. 2 a 3 a termíny 

jejich předkládání a zveřejňování. Tímto předpisem je především vyhláška č. 15/2005 Sb. 

 

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy 

 

§ 12 

  

(1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou  

školní inspekcí.  

  

(2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti 

školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví 

prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního 

hodnocení školy. 

  

(3) Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních provádí Česká školní inspekce.  

  

(4) Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji provádí krajský úřad ve zprávě o stavu a 

rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. Hodnocení vzdělávací soustavy České republiky 

provádí ministerstvo ve zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky a  

Česká školní inspekce ve své výroční zprávě.  

  

(5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle 

kritérií, která předem zveřejní. 

  

 

Dokumentace škol a školských zařízení 

 

§ 28 

 

(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci: 

  

e) výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy, 

 

Ředitel školy a školského zařízení 

 

§ 164 



  

(1) Ředitel školy a školského zařízení: 

  

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak, 

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v 

souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, 

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,  

d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření, 

e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské 

rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 

f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, 

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem, 

h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském 

zařízení. 

 

§ 168 

 

(1) Školská rada: 

  

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování (tudíž také k tomu, jak je zpracována a formulována ta část školního 

vzdělávacího programu, která se týká autoevaluace školy), 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy (pro tuto zprávu je autoevaluace 

východiskem, školská rada schvaluje zprávu, ne východisko), 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a 

navrhuje jejich změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních 

školách (která jsou také jednou částí školního vzdělávacího programu a významnou 

oblastí vlastního hodnocení školy), 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy (pro stanovení koncepčních 

záměrů školy je autoevaluace jedním ze zásadních východisek), 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce (autoevaluace slouží jako jeden 

z podkladů k hodnocení školy Českou školní inspekcí), 

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 

Česká školní inspekce 

  

§ 174 

  

(2) Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského 

rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná 

praxe podle § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 v rámci inspekční činnosti: 

  

a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a 

školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost 

vzdělávací soustavy (jednou z těchto informací je tedy i zpráva o vlastním hodnocení 

školy, která je součástí povinné dokumentace školy; všimněte si, že cílem je sledovat a 

hodnotit efektivnost vzdělávací soustavy! Stát se stará, co se děje s jeho investovanými 

penězi.), 



b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných 

školních vzdělávacích programů (dělá totéž, co bychom měli dělat v rámci vlastního 

hodnocení, její pohled je však vnější, to, že současně může vzít v úvahu naše vlastní 

hodnocení jako jedno z východisek, je naší výhodou), 

c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními 

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem (v procesu vlastního hodnocení školy 

máme příležitost udělat totéž a nečekat, až nás ČŠI upozorní na chyby, kterých jsme se 

v této věci opustili), 

d) vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k 

poskytování vzdělávání a školských služeb; státní kontrolu vykonává podle zvláštního 

právního předpisu (také v oblasti dodržování právních předpisů můžeme být při dobře 

prováděné autoevaluaci „o krok napřed“), 

e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu 

přidělovaných podle § 160 až 163 (platí totéž, co již bylo výše řečeno). 

 

(6) Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází 

Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem, přičemž 

základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, 

žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení. Kritéria 

hodnocení předkládá ministerstvu ke schválení. Schválená kritéria hodnocení 

ministerstvo zveřejňuje. (Pokud tedy ČŠI při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání vychází ze zásad a cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem, a pokud je 

výslovně uvedeno, že hlavním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje 

osobnosti dítěte, potom bychom měli tyto skutečnosti velmi vážně vzít v úvahu při vlastní 

autoevaluační činnosti ve všech jejich fázích. Pokud jsme dříve mluvili o kvalitě, zde 

nalézáme konkrétnější vyjádření tohoto pojmu. Za kvalitní vzdělávání v základní škole je 

považováno zejména takové, které účinně podporuje rozvoj osobnosti žáka a vede 

k dosahování cílů základního vzdělávání. Ať budeme číst jakkoli pozorně, nenajdeme zde 

nic o probraném učivu nebo stránkách učebnic. To jsou neopominutelné prostředky 

k dosahování kvality. Nejsou to cíle.) 

  

(12) Výstupem inspekční činnosti je: 

  

a) inspekční zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. b) a c), 

b) protokol podle zvláštního právního předpisu 40), 44) v případě inspekční činnosti podle 

odstavce 2 písm. d) a e), 

c) tematická zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. a), 

d) výroční zpráva České školní inspekce. 

 

(13) Inspekční zpráva obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a 

dále jména, příjmení a podpisy školních inspektorů, kontrolních pracovníků a přizvaných 

osob. Obsah inspekční zprávy projednají školní inspektoři a kontrolní pracovníci s 

ředitelem školy nebo školského zařízení. Projednání a převzetí inspekční zprávy potvrdí 

ředitel školy nebo školského zařízení podpisem. Připomínky k obsahu inspekční zprávy 

může ředitel školy nebo školského zařízení podat České školní inspekci do 14 dnů po 

jejím převzetí. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní 

inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce bez zbytečného odkladu zřizovateli 

a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 

let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České 

školní inspekce. (Inspekční zpráva svým obsahem dává dobré směrování naší 

autoevaluační činnosti v dalším období. Je to objektivizovaný vnější pohled na naši školu 

a práci.) 

  

(14) Tematickou zprávu vydává Česká školní inspekce na základě shrnutí poznatků 

získaných z inspekční činnosti v určitém tematickém okruhu a jejich analýzy. Tematická 

zpráva se po jejím zpracování bez zbytečného odkladu zveřejňuje. 



  

(15) Výroční zpráva České školní inspekce obsahuje souhrnné poznatky o stavu 

vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z inspekční činnosti za předcházející školní 

rok a zveřejňuje se každoročně v prosinci. 

  

§ 175 

  

(2) O termínu, způsobu a personálním zajištění inspekční činnosti rozhoduje ústřední 

školní inspektor nebo jím pověřená osoba. Inspekční činnost vykonávaná na místě je 

zahájena předložením písemného pověření podle § 174 odst. 7. Školní inspektoři, 

kontrolní pracovníci a přizvané osoby jsou při výkonu inspekční činnosti oprávněni: 

  

a) zjišťovat ve školách a školských zařízeních a dále na pracovištích osob, kde se 

uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe podle § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2, 

skutečnosti podle § 174 odst. 2, 

b) pořizovat kopie z dokumentace škol a školských zařízení a používat je jako doklady 

svých zjištění. 

 

(3) Školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby jsou povinni: 

  

a) seznámit před zahájením inspekční činnosti ředitele školy nebo školského zařízení, kde 

bude provedena inspekční činnost, nebo v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce, s 

předmětem inspekční činnosti, termínem jejího zahájení a předpokládaným termínem 

jejího ukončení, s časovým plánem inspekčních činností, se seznamem dokumentace 

školy nebo školského zařízení, která bude předmětem inspekční činnosti, s požadavky na 

zajištění inspekční činnosti a s dalšími okolnostmi, které jsou významné z hlediska 

provedení inspekční činnosti a získání objektivních výsledků, 

 

b) předložit při zahájení inspekční činnosti písemné pověření k výkonu inspekční činnosti 

a prokázat se průkazem školního inspektora, průkazem kontrolního pracovníka nebo 

občanským průkazem. 

 

(4) Osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout opatření k 

odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, 

nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Na základě výsledků inspekční 

činnosti přijímá zřizovatel bez zbytečného odkladu opatření ve školách a školských 

zařízeních, které zřizuje. 

  

(5) V případě zjištění nečinnosti školy nebo školského zařízení nebo zjištění závažných 

nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení, může ústřední školní inspektor 

předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy, školského zařízení 

nebo oboru vzdělání ze školského rejstříku.  

 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy 

 

ČÁST TŘETÍ 

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

  

§ 7 

  

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy 

 

  

(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: 



  

 a) základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, 

údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě), 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku, 

c) přehled pracovníků školy, 

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy, 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, 

maturitních zkoušek a absolutorií, 

f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 

h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, 

i) základní údaje o hospodaření školy. 

 

(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního 

roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá 

školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu 

do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

  

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 
 
§ 8 

 

Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení 

školy 

  

(1) Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na: 

  

a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním 

vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, (zaměření na cíle) 

b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším 

cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních 

předpisech, (zaměření na procesy při realizaci)  

c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba 

úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, (zaměření na evaluaci) 

d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení. 

(zaměření na efektivitu) 

Prakticky je to jinými slovy popsaný cyklus: hodnocení dosaženého stavu – stanovení cílů 

– realizace procesů vedoucích k jejich dosažení – hodnocení dosaženého stavu – 

hodnocení efektivity celého cyklu. 

 

(2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: 

  

a) podmínky ke vzdělávání, 

b) průběh vzdělávání, 

c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 

žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, 

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, 

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům. 

 

§ 9 



  

Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy 

  

(1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků. 
 

 (2) Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou 

radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy 

uskutečnit. 

  

(3) Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího 

školního roku. 

 

  

 

 


