
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, příspěvková organizace, Březinova 389/8, IČ72742666 

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí  

o zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších 

předpisů 

o vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů 

o vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších 

předpisů 

o vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění 

pozdějších předpisů 

o vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

o vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

o 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), ve znění 

pozdějších předpisů 

o vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro 

děti, ve znění pozdějších předpisů 

o vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů 

o vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Škola jako veřejná instituce je povinna zpracovávat každoročně výroční zprávu o poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 

pozdějších předpisů. (Zpráva musí být zveřejněna do 31. 3. Vždy za uplynulý kalendářní rok). 

Ukázka zprávy viz Příloha_vzor_VZ podle 106/1999 

 

Škola dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdější předpisů zpracovává 

výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. (Mateřské školy tuto zprávu 

zpracovávají pouze dobrovolně.) Zpráva je vypracovávána v souladu s vyhláškou č. 15/2005 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o veřejný dokument, který informuje především o výchovně vzdělávací práci školy a 

v souvislosti s doporučením zřizovatele je vhodné, aby byla zveřejněna na webu školy. 

 

Škola dále zpracovává zprávu o hospodaření, jejíž součástí jsou roční účetní závěrky 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně příloh) – tuto zprávu škola odesílá na obchodní rejstřík, 

kde jsou tyto informace veřejně přístupné. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=59741&nr=72~2F2005&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=59741&nr=72~2F2005&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=59855&name=vyhl~C3~A1~C5~A1ka~20o~20~C5~A1koln~C3~ADm~20stravov~C3~A1n~C3~ADm&rpp=15#local-content

