
Základní povinnosti žáků  
(Výtah z dokumentu MŠMT „Využití právních opatření při řešení problémového chování 
žáků na školách“ únor 2014) 

 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
Tento zákon mimo jiné vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při 
vzdělávání, a tedy i žáků.  
 
§ 22 odst. 1  
Žáci a studenti jsou povinni  
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,  
 
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně 
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,  
 
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s 
právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.  
 
Opatření sankčního charakteru – kázeňská opatření  
Nejpřísnějším kázeňským opatřením je (podmíněné) vyloučení žáka ze školy nebo školského 
zařízení, které však nelze uložit, dokud žák nesplní svou povinnou školní docházku.  
 
§ 31  
(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 
opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, 
vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, 
která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská 
opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. 
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a 
podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných 
ocenění.  
(2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení 
povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o 
podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. 
V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební 
lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební 
lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo 
vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka 
lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní 
docházku.  
(3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy 
nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 
stanovených tímto zákonem.  
(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo 
školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, 
nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil, s 
výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního 
předpisu. 



O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem 
nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci 
rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.  

 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů  
 
Tato vyhláška je prováděcím právním předpisem, který stanovuje mimo jiné druhy dalších 
kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských 
opatření.  
 
§ 17 odst. 3  
(3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 
žákovi uložit:  
a) napomenutí třídního učitele,  
b) důtku třídního učitele,  
c) důtku ředitele školy.  
(4) Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou 
součástí školního řádu.  
(5) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.  
(6) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 
zákonnému zástupci.  
(7) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 
dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v 
němž bylo uděleno.  
 
Tato opatření nemají právní důsledky pro vzdělávání žáka. Kázeňské opatření lze uložit jen 
při zaviněném porušení právních předpisů nebo vnitřních předpisů školy ze strany dotyčného 
žáka. Škola je oprávněna „trestat“ pouze to jednání a chování žáka, za něž žák odpovídá (žáka 
nelze sankcionovat za porušení povinností ze strany např. zákonného zástupce) a které je 
schopen ovlivnit (v závislosti na věku a míře rozumové a volní vyspělosti).  
Škola plní nejen funkci vzdělávací, ale i neméně důležitou složku výchovnou (též § 1 
školského zákona). Na problémové chování žáka by proto nemělo být reagováno pouze 
kázeňským opatřením, ale též vhodnou pedagogicko – psychologickou pomocí ze strany 
školy (škola může využít i součinnosti dalších odborníků a institucí z oblasti, jako je školní 
psycholog, výchovný poradce, pedagogicko – psychologická poradna apod.). Zvýšená 
pozornost je věnována osobám, které s ohledem na svůj zdravotní stav, sociální postavení či 
schopnosti vyžadují zvláštní pozornost a péči (tzv. žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve smyslu § 16 školského zákona). Školské poradenské zařízení tak může 
rozpoznat např. zdravotní či sociální znevýhodnění dítěte ve smyslu § 16 odst. 3, 4 školského 
zákona. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zaručen zvláštní přístup a pomoc při 
vzdělávání a vytvoření takových podmínek, které budou odpovídat jejich vzdělávacím 
potřebám a schopnostem (§ 16 odst. 6 školského zákona). Nevhodné chování žáků při 
vyučování, které znemožňuje vzdělávání ostatních  
 
V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje 
vzdělávání ostatních žáků, škola může přistoupit k opatření, které takovémuto chování 
zamezí. Musí však být takovému žákovi i nadále umožněn přístup ke vzdělávání a bude nad 



ním zajištěn dohled podle § 29 školského zákona, popř. „Metodického pokynu MŠMT k 
zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 
zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, čj. 37 014/2005-25. Učitel tedy 
může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny do doby, než se žák ukázní s 
tím, že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat (např. pod vedením jiného pedagoga 
nebo na základě zadané samostatné práce pod dohledem jiného zaměstnance školy, který bude 
zletilý a bude se školou v pracovně-právním vztahu). Takové opatření nebude mít sankční, 
ale organizační charakter (čímž není vyloučen postih žáka za dané chování zákonným 
kázeňským opatřením, např. důtkou třídního učitele), nebude upírat žákovi právo na 
vzdělávání, resp. možnost plnit svou povinnou školní docházku (žák bude vzděláván v 
souladu s ŠVP a stanoveným rozvrhem hodin, nikoli však společně se třídou, ale samostatně), 
bude reagovat na konkrétní chování žáka a situaci ve třídě (žáka nelze odkázat na 
samostatnou práci „preventivně“, vyloučit ho předem z účasti na školním výletu apod.), bude 
omezeno na dobu nezpůsobilosti žáka ke vzdělávání v kolektivu a bude mít výslovnou 
oporu ve školním řádu (se kterým jsou povinně seznamováni žáci i zákonní zástupci, srov. 
ust. § 30 odst. 3 školského zákona). Za uvedených podmínek je dočasné „vyloučení“ žáka z 
vyučování přípustné, tj. neodporující právu žáka na vzdělávání ani povinnosti školy toto 
vzdělávání poskytovat. Pokud žákovo chování a jednání ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, 
ostatních žáků nebo jiných osob, je škola povinna zajistit takovému žákovi neodkladnou 
lékařskou péči (a uvědomit o tom zákonného zástupce žáka), a to na základě § 29 odst. 2 
školského zákona, který stanoví, že školy a školská zařízení mimo jiné zajišťují bezpečnost a 
ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a 
při poskytování školských služeb. Dle konkrétních okolností je třeba přivolat i orgán Policie 
ČR apod.  
 
Omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole – lékařské potvrzení  
Školský zákon svým § 50 odst. 1 stanoví, že zákonný zástupce žáka je povinen doložit 
důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 
nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve 
vyučování stanoví školní řád.  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (v dohodě se Sdružením praktických lékařů pro 
děti a dorost) vydalo Metodický pokyn č. j. 10 194/2002 – 14 k problematice uvolňování a 
omlouvání žáků z vyučování a prevenci záškoláctví (tento dokument má pouze doporučující 
povahu, resp. je závazný pouze pro školy zřizované MŠMT). Dle jeho čl. II. odst. 2 může 
škola požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu 
nemoci lékařem jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka v 
případě, že nepřítomnost žáka přesáhne 3 dny školního vyučování. Ve zcela výjimečných, 
individuálně stanovených případech (zejména v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující 
zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení 
lékaře i při nepřítomnosti kratšího trvání. Cílem takové úpravy je zabránit negativním jevůmv 
rodinném zázemí žáka, kdy by zákonní zástupci neplnili své povinnosti plynoucí z rodičovské 
zodpovědnosti a zanedbávali péči o jeho školní docházku (omlouvali jeho neodůvodněnou 
nepřítomnost).  
Je však třeba uvést, že lékařská praxe v řadě případů potvrzení vydat odmítá, a to s poukazem 
na skutečnost, že platná právní úprava nezakotvuje povinnost vystavovat žákům (resp. jejich 
zákonným zástupcům) potvrzení o vyšetření, ošetření či onemocnění žáka. MŠMT již dříve 
poukázalo na § 38 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, dle kterého péče hrazená z veřejného zdravotního 
pojištění zahrnuje také posudkovou činnost spočívající v posuzování dočasné neschopnosti k 
práci nebo studiu ošetřujícím lékařem, neboť tato činnost zahrnuje nejen vyšetření pacienta a 



stanovení jeho diagnózy a léčby, ale také vyvození patřičného závěru (zda pacient je či není 
dočasně schopen studia) a jeho písemné potvrzení. Tento názor potvrdilo také Ministerstvo 
zdravotnictví, které uvádí: „V případě, že zdravotnické zařízení navštíví fyzická osoba v roli 
pacienta (v případě nezletilých dětí v doprovodu zákonného zástupce) s cílem poskytnutí 
léčebné péče za účelem zachování nebo zlepšení zdravotního stavu, součástí této zdravotní 
péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění by v souladu s výše citovanými 
právními předpisy mělo být i posouzení na základě vyšetření a poskytnutí písemného 
vyjádření jako závěru posouzení dočasné neschopnosti žáka ke studiu. V případě, že 
zdravotnické zařízení vyhledá fyzická osoba (žák, či jeho zákonný zástupce) s cílem vydání 
"omluvenky" bez úmyslu poskytnutí zdravotní péče za účelem zachovat nebo zlepšit zdravotní 
stav pacienta, vystavení písemného vyjádření jako závěru posouzení dočasné neschopnosti 
žáka ke studiu není součástí výše uvedené zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění.“ Povinností lékaře dle citovaného vyjádření je tedy vystavení potvrzení 
o dočasné neschopnosti žáka ke vzdělávání pro účely „školní omluvenky“, pokud jde o 
součást poskytované léčebné péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tedy 
ne v případě, že žák či jeho zákonný zástupce požaduje vydání potvrzení dodatečně, bez 
poskytnutí léčebné péče.  
S ohledem na stávající praxi lékařů však nelze zcela vyloučit, že i přes uvedený závěrnebudou 
někteří z nich „ochotni“ žákovi předmětné potvrzení pro účely školní omluvenky vystavit. V 
takovém případě škola zpravidla bude respektovat tuto skutečnost potud, že není v moci 
zákonného zástupce předmětné potvrzení vynutit. Škola v takové situaci posoudí okolnosti 
daného případu, důvody nepřítomnosti uváděné zákonným zástupcem, četnost nepřítomnosti 
žáka ve vyučování, dobu nepřítomnosti ve vztahu k vyučovacímu rozvrhu (nejde-li o nápadně 
se opakující absenci v době výuky určitých předmětů, v době ověřování vědomostí apod.), 
jakož i další okolnosti vzdělávání žáka, a pojme-li po posouzení těchto skutečností podezření 
na zanedbávání školní docházky, posoudí zameškané hodiny jako neomluvené. Zákonný 
zástupce bude o neomluvené absenci žáka informován, popř. vyzván k účasti na projednání 
této záležitosti ve škole (srov. § 21 odst. 1 písm. b), odst. 2, § 22 odst. 3 písm. a), b), d) 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon)). Předpokládá se, že alespoň v některých případech bude v 
možnostech zákonného zástupce doložit tvrzené skutečnosti jiným způsobem, např. 
potvrzením o zaplacení poplatku za klinické vyšetření (na žádost povinně vystaveným ve 
smyslu § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb.), kopií části zdravotnické dokumentace o 
relevantním vyšetření či léčení žáka (dle ust. § 65 zákona o zdravotních službách), kopií 
rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (§ 68 odst. 1 písm. a), b) a § 68 odst. 4, § 69 písm. c) 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) apod. V případech důvodného podezření 
na zanedbávání školní docházky se považuje požadavek na předložení uvedených dokumentů 
ze strany školy za oprávněný. Tato pravidlapro omlouvání nepřítomnosti žáků by samozřejmě 
měla být součástí školního řádu ve smyslu ust. § 50 odst. 1 školského zákona.  
Neposkytne-li zákonný zástupce potřebnou součinnost a neomluvená absence žáka přesáhne 
hranici 25 vyučovacích hodin (čl. II odst. 10 metodického pokynu), ředitel školy bez 
zbytečného odkladu zašle oznámení o těchto skutečnostech obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí).  
 
 
 
 
5. Úmluva o právech dítěte - výtah  

 



Článek 2 Nediskriminace – chránit děti před jakoukoliv formou diskriminace.  
Článek 3 Nejlepší zájem dítěte musí být předním hlediskem při veškerých postupech 
týkajících se dětí.  
Článek 12 Názor dítěte – právo dítěte vyjádřit svůj názor a požadavek, aby byl vzat do úvahy 
ve všech záležitostech týkajících se dítěte.  
Článek 13 Svoboda projevu – dítě má právo na svobodu projevu.  
Článek 28 Vzdělání – dítě má právo na bezplatné vzdělání.  
Článek 29 Cíle výchovy – výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a k 
přípravě na aktivní život v dospělosti.  
Článek 31 Volný čas, rekreace a kulturní činnost – dítě má právo na odpočinek, volný čas, 
na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i svobodnouúčast v 
kulturním životě a umělecké činnosti. 


