
Přehled nejdůležitějších právních předpisů používaných v praxi Dětského 
domova a Školní jídelny v Lipové u Šluknova, Lipová 417, 407 81 Lipová u 
Šluknova 
 
Uvedené právní předpisy se rozumí ve znění pozdějších předpisů, které je doplňují: 
 
 
Usnesení předsednictva ČNR č. 2 /1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 
svobod jako součásti ústavního pořádku ČR  
Ústavní zákon č. 162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv svobod 
Úmluva o právech dítěte , č. 104/1991 Sb. 
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv  
Zákon č. 94/1963Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  
Zákon č. 134/2006 Sb., změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí  
Zákon č. 401/1964 Sb., občanský zákoník , v platném znění  
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení ( správní řád) 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a 
jiném vzdělávání ( školský zákon)  
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  
 
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 
změně dalších zákonů  
Zákon 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb. 
Zákon č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
Zákon č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
 
Katalog prací uplatňovaný podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a 
správě  
 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
Zákon č.16/1993., o dani silniční  
Zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů ( rozpočtová pravidla) 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů ( zákon o finanční kontrole) 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zákon č. 137/2006., o veřejných zakázkách 
 
 
 
 



 
Vyhláška č. 15/2005 Sb., 
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 
hodnocení školy 
Vyhláška č. 16 /2005 Sb.,  
o organizaci školního roku 
Vyhláška č.64/2005 Sb., 
o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů  
Vyhláška č. 72/2005 Sb.,  
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních  
Vyhláška č. 74/2005 Sb., 
o zájmovém vzdělávání 
Vyhláška č. 107/2005 Sb., 
o školním stravování 
Vyhláška č. 85/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v 
příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky  
Vyhláška č. 108/2005 Sb., 
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních 
Vyhláška č. 224/2005 Sb., 
kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti MŠMT 
Vyhláška č. 317/2005 Sb., 
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků  
Vyhláška 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 č. 492/2005 Sb., 
o krajských normativech 
Vyhláška č. 137/2004 Sb., 
o hygienických požadavcích na stravovací služby a a o zásadách osobní a provozní 
hygieny při činnostech či epidemiologicky závažných  
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  
Vyhláška 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní a ochranné 
výchovy ve školských zařízeních  
Vyhláška č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb  
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole), 
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z 
důvodu přípravy na povolání 
 
Nařízení vlády č. 600/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 
osobních překážek v práci  
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, p úpravě 



náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti  
Nařízení vlády č. 534/2006 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, p úpravě 
náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o 
úpravě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady nebo při 
invaliditě a o úpravě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava 
náhrady) 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků  
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým 
se ohlašuje úraz a zasílá záznam o úrazu  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě  
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 
výchovné a přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 
činnosti pedagogických pracovníků 
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. 
j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 
10/2000 
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22,Věstník MŠMT 
sešit 1/2001 
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 
vnitroresortní předpisy č. j. 11 134/2001-14, Věstník MŠMT sešit 2/2001 
Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 14 269/2001-26, 
Věstník MŠMT sešit 5/2001 
Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a 
školských zařízeních č. j. 32 338/2001-22, Věstník MŠMT sešit 2/2002 
Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z 
vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 
3/2002 
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se 
speciálními poruchami učení nebo chování č. j. 13 711/2001-24, Věstník MŠMT sešit 
9/2002 
Metodický pokyn MŠMT k postupu školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a 
ochranné výchovy při opatřeních zásadní důležitosti č. j. 32 608/02-24, Věstník 
MŠMT sešit 4/2003 
" Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR 
při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a 
mládeži páchané č. j. 25 884/2003-24, Věstník MŠMT sešit 11/2003 
Koncepce oddělení pro děti vyžadující intenzivní individuální péči č. j. 25 133/2003-
24, Věstník MŠMT sešit 12/2003 
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24, 
Věstník MŠMT sešit 6/2004 



Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2005 k postupu při zápisu škol 
a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění 
změn v těchto údajích a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení č. j. 
32 372/2004-21 
 
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 31 504/2004-22, Věstník MŠMT 
sešit 1/2005, ve znění opatření č.j. 27002/2005-22, Věstník MŠMT sešit 10/2005 
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový 
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č. j. 32 405/2004-22, Věstník MŠMT 
sešit 2/2005 
Kritéria hodnocení České školní inspekce pro školní rok 2004/2005 č. j. 1 407/2005-I, 
Věstník MŠMT sešit 4/2005. 
Organizace školního roku 2006/2007 v základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a konzervatořích č. j. 18 712/2005-20, Věstník 
MŠMT sešit 7/2005 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy č.j. 37 014/2005-25, Věstník MŠMT sešit 2/2006 
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 k postupu při 
zabezpečení realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti 
pedagogických pracovníků č.j. 10 446/2006-24, Věstník MŠMT sešit 5/2006 
 
a další  … 


