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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
§ 22 

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 
(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. 
(2) Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni 
a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem, 
c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou 
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích. 
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných 
otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 
dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání, 
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem, 
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou 
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

Výchovná opatření 
§ 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.21) 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. 
 


