Metodický materiál

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazných vyhlášek obce o vymezení školských
obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské
školy
_____________________________________________________________________
Ústava ČR:
•

ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“

•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.“

•

ustanovení čl. 2 odst. 4:
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

Listina základních práv a svobod:
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.“

•

ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.“

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“

•

ustanovení § 35
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„1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce
a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde
o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem
svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do
samostatné působnosti obce svěří zákon.
2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85
a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb
svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje
zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“
•

ustanovení § 35 odst. 3:
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem.“

•

ustanovení § 46:
„Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.“

•

ustanovení § 49:
„1) Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) za
účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.
2) Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již
vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.
3) Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
4) Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného
u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazků obcí se
zapisuje den vzniku svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den
jeho zániku, název a sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí
poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických
osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek
obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost
spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek zastupuje, a údaje o dni vzniku
nebo zániku jejich funkce; rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho
součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se
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stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí
v přenesené působnosti.
5) K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku
obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou
první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které
jsou členy svazku obcí.“
•

ustanovení § 50 odst. 1:
„Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména
a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany,
veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata.“

•

ustanovení § 84 odst. 2:
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 2 (Zásady a cíle vzdělávání):
„1) Vzdělávání je založeno na zásadách
a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského
státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy
pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního
původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,
b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,
c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech
účastníků vzdělávání,
d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky
nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec
nebo svazek obcí,
e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání
světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,
f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě,
výzkumu a vývoji a co nejširší uplatňování účinných moderních pedagogických
přístupů a metod,
g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání
stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy,
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h) možnosti každého vzdělávat se
spoluodpovědnosti za své vzdělávání.

po

dobu

celého

života

při

vědomí

2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními
způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon
povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého
života,
b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských
práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní,
kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,
f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení
zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití
v národním a mezinárodním měřítku,
g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze
zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
3) Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou.“

•

ustanovení § 7 (Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení)
„1) Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona.
2) Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3.
3) Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední
odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní
umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Ministerstvo
stanoví prováděcím právním předpisem typy škol podle jejich zaměření pro účely
jejich označování.
4) Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují
vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní
a ochrannou výchovu nebo preventivně výchovnou péči (dále jen „školské služby“).
Školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
uvedeného v § 5 odst. 2.
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5) Druhy školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání,
školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního
stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. Členění školských zařízení pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně
výchovnou péči stanoví zvláštní právní předpis.
6) Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského
rejstříku.
7) Ve školách a školských zařízeních zajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci.“
•

ustanovení § 34 (Organizace předškolního vzdělávání)
„1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období
od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy
v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do
mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají
místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu
(§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
(Účinnost věty druhé od 1. 9. 2017).
4) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje
této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených
v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum
narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu
dítěte.“
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S účinností od 1. 9. 2017 budou podle § 34 odst. 3 školského zákona do mateřské
školy zřízené obcí nebo svazkem obcí přednostně přijímány děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo
trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo
jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu
dětí uvedeného ve školském rejstříku. Následně se věková hranice dítěte pro
přednostní přijetí do mateřské školy bude postupně snižovat, a to tak, že od
1. 9. 2018 budou mít nárok na přednostní přijetí do mateřské školy děti, které
dosáhnou nejméně třetího roku věku a od 1. 9. 2020 budou přednostně přijímány
děti, které dosáhnou nejméně druhého roku věku. Pro tyto věkové skupiny dětí ve
školském obvodu bude muset obec vytvořit ve spádové mateřské škole dostatečnou
kapacitu, aby jejich zákonní zástupci mohli nárok uplatnit. Přestože v době, kdy by
měl obecní úřad mateřské škole poskytnout s dostatečným předstihem seznam dětí
podle odstavce 4 (jehož účinnost je stanovena od 1. 1. 2017), nebude odstavec
3 obsahovat vymezení dětí s přednostním právem na přijetí do mateřské školy, jsme
toho názoru, že obec již bude muset vědět, které děti budou mít nárok na přednostní
přijetí. Fakticky by tak obec měla mít tyto seznamy k dispozici.
•

ustanovení § 34a (Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění):
„1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří
pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského
státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále
se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni
pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní
vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání (§ 34
odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání
dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole
zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě
místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská
škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný
způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné
než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost
předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních
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prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro
účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy
v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se
v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první
a druhou dotčeno.
4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve
vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat
doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody
nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální podle § 47 a 48a,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání
způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost
řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce
před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání
dítěte.“
•

ustanovení § 36 (Plnění povinnosti školní docházky):
„1) Školní docházka je povinná pod dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce
školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná školní
docházka“).
2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na
občany jiného státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než
90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší
než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11).
3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které
dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního
roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li
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přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce
června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to
v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku.
5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem
obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého
pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud
zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud dítě je přijato na
jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy
spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou
školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní
škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má
sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem,
obcí nebo svazkem obcí.
7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého
pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském
zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení
pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve
školském rejstříku.
8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této
škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce
seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce
4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození
a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.“
•

ustanovení § 39 (Plnění povinné školní docházky ve střední škole):
1) „Žák, který byl v průběhu plnění povinné školní docházky přijat ke střednímu
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vzdělávání, pokračuje v plnění povinné školní docházky ve střední škole.
2) Na žádost zákonného zástupce žáka nebo po dohodě s ním převede ředitel
střední školy žáka, který plní povinnou školní docházku ve střední škole, do
odpovídajícího ročníku spádové základní školy, popřípadě do jiné základní školy,
kterou zvolil zákonný zástupce, a to se souhlasem ředitele této školy.“
•

ustanovení § 178:
„1) Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí
s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu, a dětí
umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem47)
nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec
a) zřizuje a zrušuje základní školu, nebo
b) zajišťuje plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí
nebo svazkem obcí.
2) Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody
spádové školy takto:
a) je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvody území obce,
b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody
obecně závaznou vyhláškou,
c) je-li na území svazku obcí jedna základní škola nebo více základních škol
zřízených svazkem obcí nebo dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného
školského obvodu jedné nebo více základní škol zřizovaných některou z těchto obcí,
stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část
školského obvodu.
3) Pokud území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod ani společný
školský obvod a je ohroženo plnění povinné školní docházky dítěte uvedeného
v odstavci 1, krajský úřad opatřením obecné povahy pro toto území vytvoří nebo na
ně rozšíří školský obvod nebo společný školský obvod základní školy zřizované touto
nebo jinou obcí nebo svazkem obcí, a to s platností nejdéle na 24 měsíců. Námitky
proti návrhu opatření obecné povahy podle věty první může podat obec, pro jejíž
území nebo jeho část je vytvořen nebo na ně rozšířen školský obvod nebo společný
školský obvod základní školy, a dále obec, která zřizuje danou základní školu nebo je
členem svazku obcí, který zřizuje danou základní školu. Pokud dojde některým ze
způsobů podle odstavce 2 k vymezení školského obvodu pro území obce nebo jeho
část, pozbývá opatření obecné povahy v odpovídajícím rozsahu účinnosti.
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4) Školský obvod se nestanoví škole zřízené v souladu s § 16 odst. 9 a školám
zřizovaným jinými zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí.
5) V rámci dopravní obslužnosti 48)území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do
spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa
trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km.“
•

ustanovení § 179:
„1) Obec nebo svazek obcí zřizuje a zrušuje
a)mateřské školy,
b)mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za
podmínek stanovených v § 14 a
c)zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje.
2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně
přijímaných podle § 34 odst. 3. Za tímto účelem obec
a) zřídí mateřskou školu, nebo
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem
obcí.
3) Na vymezení školského obvodu spádové mateřské školy a pravidla zajištění
podmínek předškolního vzdělávání uvedených v odstavci 2 se použije § 178 odst. 2
až 4 obdobně. Spádovou mateřskou školou nemůže být lesní mateřská škola podle §
34 odst. 9.
4) V rámci dopravní obslužnosti48)území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do
spádové mateřské školy a ze spádové mateřské školy, pokud vzdálenost této školy
od místa trvalého pobytu dítěte přesáhne 4 km.“

•

ustanovení § 180:
„1) Obec nebo svazek obcí zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených z finančních
prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) a z jiných
zdrojů; v případě, že školský obvod přesahuje území jedné obce, zabezpečují výdaje
školských zařízení sloužících základní škole v tomto školském obvodu dotčené obce
poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích, nedojde-li
mezi obcemi k jiné dohodě.
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2) Obec může právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení,
které zřizuje, přispívat na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu
podle tohoto zákona.
3) Obec nebo svazek obcí přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení, které zřizuje, dotace stanovené zákonem o státním rozpočtu
k částečné úhradě výdajů na provoz a provádí s nimi finanční vypořádání.“
•

ustanovení § 182a (Přestupky)
„1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako zákonný zástupce
1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,
2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2,
3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní
vzdělávání dítěte,
2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.“

•

ustanovení § 185 (Přechodná ustanovení)

Aktualizováno k datu: 1. ledna 2017
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