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Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
 
 

seznam nejdůležitějších předpisů 
 

Ústavní zákony 
 

• ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 1/1993 Sb. ve znění Ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 
Sb.,  č. 448/2001 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 515/2002 Sb. 

 
• USNESENÍ předsednictva České národní rady 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
 

Zákony 
 

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

• Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů  
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády 
 

• Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání 

• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 
pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků  

• Nařízení vlády  č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 
 
 

Vyhlášky 
 

• Vyhláška MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování studia ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a 

o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MŠMT 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), ve znění pozdějších předpisů 
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• Vyhláška MŠMT č. 60/2006 Sb., 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), ve 
znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení 
vydaných zahraniční školou , ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 

kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

Vnitroresortní p ředpisy MŠMT 
 

• Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1996, kterým se ukládá vybírat správní poplatek 
za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů a jiných výstupních dokumentů č. j. SM 1161/96-
10-14 

• Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22 
• Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u 

dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51 
• Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky 

škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22 
• Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 

č. j. 32 338/2001-22 
• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se speciálními 

poruchami učení nebo chování č. j. 13 711/2001-24,  
• Metodický pokyn k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů 

pro základní vzdělávání o 2 vyučovací hodiny č. j. 31 172/2002-22, Věstník MŠMT sešit 3/2003 
• Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24 
• 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,  

• 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 

 
Krajské předpisy 

 
• Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj 

převedeny zvláštním zákonem; Schváleno radou kraje usnesením č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 
s účinností ode dne 27. 5. 2009. 

 

 

 

 

 

č.j.: GYM669OVA/1063/2010 

 

V Ostravě-Porubě dne 23. 11. 2010    PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

ředitel gymnázia 


