
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 

zákonem č. 472/2011 Sb., s účinností dnem 1. 1. 2012  

(Změny vyznačeny modrou barvou písma, zrušený text byl pro názornost ponechán, ale je 

škrtnut a vyznačen červeně) 

 

 

§ 34 

 

Organizace předškolního vzdělávání 

 

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. 

(8) Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí 

zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo 

odloučené pracoviště se nevztahují odstavce 2 až 4 a § 35 odst. 1. O přijetí do této mateřské 

školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených 

zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v ostatních případech rozhoduje na 

základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. 

Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

(9) Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, 

v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo 

do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem 

dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e). 

(10) V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a 

to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle 

věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských 

zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet 

dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí. 

 

 

 

§ 37 

 

Odklad povinné školní docházky 

 

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má 

dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 

jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení, nebo odborného lékaře a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v 

němž dítě dovrší osmý rok věku. 

 
 

 



§ 123 

 

Úplata za vzdělávání a školské služby 

 

 

(2) Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem 

právnické osoby, která vykonává činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v 

posledním ročníku mateřské školy, v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni 

základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí poskytuje bezúplatně. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. 

Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním 

postižením. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy 

speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje 

bezúplatně. 

 

(4) Výši úplaty podle odstavců 1 až 3 stanoví v případě škol a školských zařízení zřízených 

státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí ředitel školy nebo školského zařízení. Výši úplaty 

podle odstavců 1 až 3 stanoví v případě škol a školských zařízení zřízených jinou právnickou 

osobou nebo fyzickou osobou právnická osoba, která vykonává činnost těchto škol a 

školských zařízení. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo 

studentů se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy 

nebo školského zařízení. 
 


