H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č.
112/2006 Sb., 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č.
179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb. a č. 217/2007 Sb. č.
296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č.126/2008 Sb., č.
189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb., č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č.
384/2008 Sb., č. 49/2009 a č. 378/2009 Sb.

č. 561/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb.

č. 562/2004 Sb.

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb., č.
189/2008, č. 384/2008 Sb., č. 223/2009 Sb. a č. 422/2009 Sb.

č. 563/2004 Sb.

Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a
školským zařízením, ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 255/2001
Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb. č. 562/2004 Sb., č. 383/2005 Sb.
a č. 179/2006 Sb.

č. 306/1999 Sb.

Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých
zákonů, ve znění zákonů č. 79/2002 Sb., č. 428/2003 Sb. a č.
376/2004 Sb.

č. 364/2000 Sb.

Zákon o podpoře sportu ve znění zák. č. 219/2005 Sb., č. 186/2006
Sb. a č. 274/2008 Sb.

č. 115/2001 Sb.

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního
soudu ČR vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb.
č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., č.
189/2008, č. 274/2008 Sb., č. 7/2009 Sb. a č. 41/2009 Sb.

č. 109/2002 Sb.

Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákonů č.
96/2004 Sb., č. 588/2004 Sb., č. 21/2006 Sb., č. 161/2006 Sb. a č.
189/2008 Sb.

č. 18/2004 Sb.
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Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání), ve znění zákonů č. 110/2007 Sb., č. 362/2007 Sb. a č.
223/2009 Sb.

č. 179/2006 Sb.

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a
vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.,
č. 224/2007 Sb., č.268/2008 Sb., č. 98/2009 Sb. a č. 242/2009 Sb.

č. 689/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé
výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení
vlády č. 273/2009 Sb.

č. 75/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o ukončování studia ve středních školách a učilištích,
ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č.
672/2004 Sb. (ve školním roce 2009/2010 se aplikuje na základě §
185 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 378/2009 Sb.)

č. 442/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti
českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky

č. 137/1993 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.

č. 281/2001 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění
vyhlášky č. 422/2006 Sb. ., 46/2008 Sb. a 394/2008 Sb.

č. 671/2004 Sb.

Vyhláška MŠMT o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č.
470/2006 Sb.

č. 10/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace
vysvědčení vydaných zahraničními školami

č. 12/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
ve znění vyhlášek č. 374/2006 Sb. a č. 400/2009 Sb.

č. 13/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.
43/2006 Sb.

č. 14/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č.

č. 15/2005 Sb.
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225/2009 Sb.
Vyhláška MŠMT o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č.
322/2008 Sb.

č. 16/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o podrobnějších podmínkách organizace České
školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
Vyhláška MŠMT o jazykových školách s právem státní jazykové
zkoušky a státních jazykových zkouškách

č. 17/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři
absolutoriem

č. 47/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

č. 48/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích

č. 54/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o podmínkách organizace a financování soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání

č. 55/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

č. 64/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o základním uměleckém vzdělávání

č. 71/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních

č. 72/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných

č. 73/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o zájmovém vzdělávání

č. 74/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008
Sb.

č. 107/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a
školských účelových zařízeních

č. 108/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky
č. 489/2006 Sb. a č. 63/2008 Sb.

č. 223/2005 Sb.
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č. 33/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Vyhláška MŠMT o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,
ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.

č. 224/2005 Sb.

č. 317/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely
státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium
na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášek č. 167/2006
Sb., č. 423/2006 Sb., č.225/2007 Sb., č. 325/2008 Sb. a č. 249/2009
Sb.

č. 322/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT 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), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb.,č. 226/2007 Sb. a č.
208/2009 Sb.

č. 364/2005 Sb.

Vyhláška MZ, o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

č. 410/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se upravují podrobnosti o organizaci
výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o krajských normativech, ve znění vyhlášek č.
47/2008 Sb. a č. 33/2009 Sb.

č. 492/2005 Sb.

Vyhláška MV, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované
Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského
zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb.

č. 2/2006 Sb.

Vyhláška MŠMT, o postupu při zjišťování psychické způsobilosti
pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně
výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o
akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o
psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)

č. 60/2006 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

č. 438/2006 Sb.
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Vyhláška MŠMT o podrobnostech stanovených k provedení zákona o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání

č. 208/2007 Sb.

Vyhláška MO, kterou pro školy a školská zařízení zřizovaná
Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského
zákona, ve znění vyhlášky č. 425/2008 Sb.

č. 220/2007 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance
škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí

č. 263/2007 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci
vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním
zařízení a způsob jeho ukončení
Vyhláška MŠMT, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou (v souladu s § 185 odst. 8
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 378/2009 Sb., bude
aplikována od 1. září 2010)

č. 176/2009 Sb.

č. 177/2009 Sb.

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: 28
768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých
provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního
rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle kterých
provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů
rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161
odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

(publ.) v částce 7/2005
V. v. ČR

Sdělení ke směrnici Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
č. j. 19 963/2005-44 ze dne 4. srpna 2005, kterou se stanoví závazná
osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úřady a obecní
úřady obcí s rozšířenou působností rozbory hospodaření s finančními
prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

(publ.) v částce 5/2005
V. v. ČR

Směrnice
Ministerstva
školství,
mládeže
a tělovýchovy
č. j. 19 963/2005-44 ze dne 4. srpna 2005, kterou se stanoví závazná
osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úřady a obecní
úřady obcí s rozšířenou působností rozbory hospodaření s finančními
prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

(publ.) pod č. 6 v
částce 5/2005 V. v. ČR
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odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Směrnice MŠMT pro provádění Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů č. j. 23 377/2004-54
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Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra,
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se
upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově
nezletilých dětí, č.j. 142/2007-ODS-Org

web. stránky MŠMT

Osnova rozboru hospodaření s dotací poskytnutou na činnost škol a
školských zařízení podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve
znění pozdějších předpisů, č. j. 20 186/2005-44

Věstník MŠMT sešit
8/2005

Směrnice MŠMT, podle které zpracovávají právnické osoby
vykonávající činnost škol a školských zařízení, které zřizují kraje, obce
nebo svazky obcí rozbory hospodaření s finančními prostředky
státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. j. 24 306/2005-44

Věstník MŠMT sešit
9/2005

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.
12 382/2006-44 o postupu vyúčtování dotací poskytnutých
soukromým školám a školským zařízením

Věstník pro orgány
krajů a obcí, částka
5/2006

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.
24246/2008-6, Věstník 1/2009

web. stránky MŠMT

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního
roku 2006/2007, č. j. 21 296/2006-22

web. stránky MŠMT

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) č.j. 16 745/2008-22

Věstník MŠMT sešit
3/2009

Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k individuálnímu vzdělávání, č.j. 14 821/2007-22

web. stránky MŠMT

Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a
nákladů příspěvkových organizací č.j. 13 414/2007-44

Věstník MŠMT sešit
8/2007
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