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Jsme SMS-služby s. r. o. Obcím a školám pomáháme s ochranou osobních údajů, ad-
ministrací veřejných zakázek a dotací a s vypořádáním autorských práv. Nabízíme také 
pomoc se strategickým plánováním i audity webových stránek a pro klientské školy 
provozujeme bezplatnou právní poradnu. Více se dozvíte na www.sms-sluzby.cz.

Co najdete v tomto čísle
• Editorial od šéfredaktorky Lenky Matějové
•  Školy a školská zařízení jsou od nynějška vlastním sociálním prostředím pacienta. 

Co to znamená?
• Chcete se dozvědět něco zajímavého a užitečného? Nenechte si ujít webináře SMS-služby
• Ministerstvo pošle školám peníze na digitalizaci. Přihlásit se o ně mohou do konce března!
• Dobrý pověřenec není policajt, ale chytrá navigace – díl I.
• Novela vyhlášky má zjednodušit strukturu dlouhodobých záměrů a výročních zpráv škol
•  Novela zákona o zadávání veřejných zakázek umožňuje upřednostnit místní dodavatele 

potravin
• Školství v plánu legislativních prací vlády pro letošní rok
• Nabytí daru předpokládá souhlas zřizovatele

Z vlastní zkušenosti vím, že být ředitelem školy
není pro „sraby“ a je to docela velký adrenalin!
Michala Černého si možná pamatu-
jete jako prezidenta Asociace ředi-
telů základních škol. V této pozici 
často neúnavně komentoval návrhy 
na změnu školské legislativy či aktu-
ální události ve školství. Již více jak 
půl roku ovšem stojí na druhé straně 
barikády na místě ředitele odboru 
základního vzdělávání a mládeže 
MŠMT. Jak sám říká, práce je nároč-
nější například v  tom, že musí více 
hlídat konkrétní slova a formulace. 
Ale jeho více jak třicetiletou praxi 
ve školství mu už nikdo nevezme.

Ředitelem odboru základního vzdělává-
ní a mládeže MŠMT jste se stal vloni na 
podzim. Jakých bylo těch prvních 
100 dnů ve funkci? 

Ředitelem jsem se stal vlastně v létě, takže 
těch sto dní jsem měl za sebou už na podzim. 
Byl jsem připraven pracovat na 110 procent, ale 

i vzhledem k mé „úřednické nezkušenosti“ 
jsem ty první měsíce pracoval vlastně pořád. 
Vzpomínám, že třeba na zprávy v televizi jsem 
se poprvé stihl podívat snad po dvou měsících. 
Na těch svých 110 procent jsem se dostal asi 

tak teď. I když problematika je vlastně stejná, 
samotná práce je v mnohém jiná. A i když už 
jsem toho dost pochytil, třeba ve finančních 
otázkách ještě pořád trochu „plavu“. Po strán-
ce manažerské je to trochu jednodušší, ve ško-
le jsem šéfoval 80 lidem a tady jenom 25. Na 
druhou stranu jsem skoro 30 let nad sebou ne-
měl žádného šéfa, byl jsem zvyklý dělat skoro 
všechno po svém, včetně rozvržení pracovní 
doby, hlídat si příchody a odchody jsem oprav-
du nemusel. Zpětně si uvědomuji, že český ře-
ditel školy je docela „velký pán“.

Teď jste ten, kdo předpisy a postupy 
vytváří, zatímco dříve jste je spíše 
připomínkoval a hájil praxi před teorií. 
Je to veliká změna?
Tohle ani změna není. Různé systémy, předpi-
sy a směrnice jsem vymýšlel i pro svou školu 
a naopak připomínkovat třeba dokumenty ji-
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v únoru začíná ve školách druhé polole-
tí, ve velkém probíhají jarní prázdniny, 
v  pondělí 21.  února jsme si připomněli 
Mezinárodní den mateřského jazyka, a tak 
by se dalo v obvyklém výčtu únorových 
událostí pokračovat. Letošní únor ale při-
nesl také konec testování ve školách, po 
dvou letech jev téměř neuvěřitelný. A my 
vám přinášíme další nálož článků, z nichž 
můžete načerpat informace, které se vám 
třeba budou v nadcházejících jarních mě-
sících hodit.

Respondentem pro rozhovor se stal 
Michal Černý, dlouholetý ředitel základní 
školy a bývalý prezident Asociace ředite-
lů základních škol, který v současné době 
působí na pozici ředitele odboru základ-
ního vzdělávání a mládeže MŠMT. Poví-
dali jsme si o lukrativnosti ředitelského 
povolání, malotřídkách nebo o chystané 
změně zákona o pedagogických pracov-
nících. 

Číslo je nabité informacemi o změ-
nách ve školské legislativě. Kolegyně Bar-
bora Šedová upozorňuje na změnu záko-
na o zdravotních službách, která ovlivňuje 
i povinnosti školy. V  pravidelné rubrice 
Právní poradna pro školy pak analyzuje, 
kdy musí zřizovatel schválit dar škole. Zá-
stupci Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy tentokrát informují o podmín-
kách čerpání příspěvku na digitalizaci.

A ode mne se dozvíte, jak má v orga-
nizaci správně fungovat pověřenec pro 
ochranu osobních údajů, aby jeho činnost 
nebyla pouze formální, ale aby skutečně 
zabránil možným problémům. 

V rubrice Krátce ze školství pak upo-
zorňujeme na návrh novely vyhlášky, jež 
upravuje náležitosti výroční zprávy o čin-
nosti školy, a také na plánované legisla-
tivní záměry vlády pro oblast školství ve 
zbytku roku 2022.

Přeji vám inspirativní čtení!

Lenka Matějová
šéfredaktorka 

ných odborů je významnou součástí mé práce 
i teď. Ostatně těch 35 let praxe už mi nikdo ne-
vezme a optikou praktického života školy se 
na každou problematiku dívám i nyní, to už mi 
asi zůstane. Změna je v tom, že teď musím da-
leko víc hlídat konkrétní slova a formulace. Ce-
lý život jsem byl zvyklý na to, že důležitý je 
hlavně výsledek a není tak úplně podstatné, 
jak se k němu dospěje. Teď je najednou důle-
žitý celý ten proces, jeho dokumentace, dodr-
žení formálních postupů. Musím také uznat, 
že jsem za těch pár měsíců získal velký nad-
hled a pochopil některé věci, které mi celá léta 
nebyly jasné. Třeba jsem nikdy nechápal, proč 
musí školy žádat o finance prostřednictvím ša-
blon. Až na ministerstvu jsem pochopil, že to 
je skoro jediný a asi nejpřímější způsob, jak 
k nim dostat „evropské“ peníze. Mnoho lidí na 
ministerstvu si možná neumí představit, že to-
hle většina ředitelů škol nechápe, ale je to tak.

S jakou vizí základního školství jste na 
ministerstvo přišel? V čem podle vás 
spočívá největší problém regionálního 
školství?
Mým osobním cílem bylo hlavně přinést na 
ministerstvo praktické zkušenosti. Problé-
mem regionálního školství je jeho velká roz-
tříštěnost, skoro úplná absence alespoň něja-
kého centrálního řízení, která způsobuje ob-
rovské a neustále se zvětšující rozdíly mezi 
školami. To už není autonomie, to už bohužel 
někde hraničí s anarchií. Dobré školy jsou stále 
lepší a ty méně dobré často ani neví, že jsou 
méně dobré, takže v nejlepším případě stag-
nují. Hodně by v tom mohl pomoci chystaný 
střední článek podpory, pokud se ho podaří 
dotáhnout. Na ministerstvo jsem ale přede-
vším přišel kvůli dotažení smysluplné revize 
rámcových programů. Takové, která nebude 
jen kosmetická a skutečně něco změní, ale zá-
roveň bude většinově přijata a skutečně začne 
proměňovat všechny školy k lepšímu. Opravdu 

všechny, nejen ty špičkové, ty to vlastně ani ne-
potřebují.

Připravuje se novela zákona o pedago-
gických pracovnících. Co dobrého 
učitelům, ředitelům a školám přinese? 
Zákony jsou zvláštní v tom, že jsou nějak při-
praveny, navrženy, a pak se během schvalova-
cího procesu najednou změní. Nechci tedy 
předjímat, co bude nakonec opravdu schvále-
no a co spadne pod stůl. Měly by být ukotveny 
některé podpůrné pedagogické pozice, mluví 
se také o uvádějícím, respektive provázejícím 
učiteli, ve hře je i těch zaručených 130 % prů-
měrné mzdy pro učitele. 

Vidíte v návrhu i problematická místa 
nebo části, u kterých předpokládáte, 
že se povede dlouhá a široká diskuze?
Jako lehce kontroverzní se jeví uzákonění 
možnosti na omezenou dobu zaměstnat le-
gálně jako učitele vysokoškoláka – nepedago-
ga. Osobně tuto myšlenku podporuji a žádné 
skutečné ohrožení kvality vzdělávání či učitel-
ské prestiže v ní opravdu nevidím.

Myslíte si, že je ředitel školy v současné 
době lukrativní zaměstnání?
A víte, že si myslím, že docela ano? Není to nic 
pro „sraby“ a je to poměrně velký adrenalin, ale 
když to děláte dobře, máte minimálně několik 
set lidí, kteří vám fandí. Zároveň jste do velké 
míry svým pánem, je to skoro srovnatelné 
s  podnikáním. Po finanční stránce se to v po-
sledních letech hodně zlepšilo. Teď jsem zrovna 
dostal potvrzení o zdanitelných příjmech za 
loňský rok. Snad můžu prozradit, že za ten půl-
rok jsem si jako ředitel školy vydělal o dost desí-
tek tisíc víc než za ten druhý půlrok na minister-
stvu. Nestěžuji si, ta práce mě baví a naplňuje, 
ale po čistě finanční stránce jsem si nepolepšil. 
V poslední době v mnohých obcích ředitelé do-
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Vážení čtenáři,



konce platově „přeskočili“ starosty, což občas 
udělalo zlou krev a vedlo to až k případům, kdy 
zřizovatel třeba bez zjevného důvodu neschvá-
lil řediteli mimořádnou odměnu.

V čem hledat důvody, že se na uvolněné 
místo ředitele, především na menších 
obcích, hlásí jeden nebo dokonce žádný 
zájemce?
Lidé mají z té funkce strach. Je pravda, že pro ka-
ždého to není. Ředitel má být pedagogický lídr, 
manažer bezpečnosti, šéf komunikace, vedoucí 
údržby, občas i stavbyvedoucí, psycholog, ama-
térský právník a ekonom, ve vztahu ke zřizova-
teli pak diplomat a určitě jsem zapomněl ještě 
na další role. Do toho taky pořád učí děti, i když 
jen pár hodin týdně, aspoň na větší škole. A hlav-
ně ve škole zodpovídá úplně za všechno.

Mají malotřídky – základní školy s méně jak 
50 žáky – budoucnost v českém školství?
Malotřídky mívají úžasné školní klima. Je to 
mimo jiné obrovská škola práce s heterogen-
ním kolektivem. Každý učitel by to měl aspoň 
pár týdnů zkusit. Já jsem to štěstí měl a čer-
pám z toho dodnes. Problém je, že po stránce 
řízení a ekonomiky jsou ty malé školy velmi 
drahé a  neefektivní. Byla by velká škoda ma-
lotřídky rušit, ale jejich spojování pod jeden 
větší subjekt, který by některé věci dělal pro 
všechny společně, je asi tou cestou, kterou by-
chom se měli vydat. Školám by zůstala velká 
míra samostatnosti po pedagogické stránce, 
ale jejich ředitelům nebo výchovným porad-
cům by ubyla spousta zbytečné byrokracie, se 
kterou nyní válčí. Bude složité o tom přesvěd-
čit některé zřizovatele i některé ředitele, ale 
podle mě je to správná cesta.

Nezapomnělo se v českém vzdělávacím 
systému tak trochu na mateřské školy 
a jejich problémy? 
Pokud ano, proč tomu tak podle vás je? 
Jedním důvodem je to, že většina veřejnosti, 
ale třeba i učitelé z vyšších stupňů škol mají 

pocit, že si tam děti a učitelé „jen tak hrají“. Při-
tom předškolní vzdělávání je nesmírně důleži-
té, tady a v prvních ročnících základní školy 
človíček získává celoživotní vztah ke vzdělání. 
Existují průzkumy, které to dokazují, ale veřej-
nost to moc nevnímá. Z učitelů mateřských 
škol vnímám určitý pocit nedocenění, který je 
do jisté míry oprávněný. I toto by se mělo po-
stupně změnit.

Jak důležitou roli hraje vedle základního 
vzdělávání to zájmové, konkrétně různá 
střediska volného času, domy dětí 
a mládeže? 
Náš současný hlavní strategický dokument 
Strategie 2030+ hovoří o nutnosti propojovat 
formální a neformální vzdělávání. To je velmi 
důležité. Sebelepší škola bude vždycky „je-
nom“ škola a ten určitý prvek dobrovolnosti, 
dobrodružství a právě neformálnosti mohou 
děti poznat právě v zájmovém vzdělávání, ať 
jsou to zmíněná střediska volného času nebo 
třeba různé oddíly a další kroužky. Zde se mů-
že v plné míře uplatnit zážitková pedagogika, 
a především po stránce formování postojů je 
tento vzdělávací segment nenahraditelný. Či-
li škola musí zůstat školou a zájmové vzdělá-
vání zase samo sebou, ale musí o sobě vzá-
jemně vědět, doplňovat se a inspirovat. 

Chystáte i pro ně nějaké novinky? 
Kam by se tento „sektor“ měl vyvíjet 
do budoucna?
Teď v nejbližší době chceme sjednotit systém 
financování středisek volného času. Dosud to 
v každém kraji probíhalo úplně jinak.

V čele ministerstva stojí nový člověk 
– Petr Gazdík, který pochází z prostřední 
regionálního školství, sám je pedagogem. 
Myslíte si, že to může být pro regionální 
školství výhoda?
Určitě ano. Pan ministr zná problematiku jak 
z pozice učitele, tak i z pozice zřizovatele. To ne-
může být nevýhoda.

Ptala se Lenka Matějová
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Michal Černý byl dlouhá léta ředitelem 
Masarykovy základní školy v Klánovicích 
a prezidentem Asociace ředitelů základ-
ních škol. Od léta 2021 je ředitelem odbo-
ru základního vzdělávání mládeže a tělo-
výchovy MŠMT.



4 ŠKOLA V PRÁVU • Zpravodaj pro klienty SMS-služby s.r.o. • 2/2022

Škola musí umožnit vstup zdravotnímu pracovníkovi a nechat ho provést zdravotní výkon. Od ledna to nařizuje no-
vela zákona o zdravotních službách. Nejedná se sice o revoluční změnu na poli zdravotních služeb, přesto by se s ní ře-
ditelé škol měli seznámit.
Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a jejich poskytování, která nabyla 
účinnosti letos 1. ledna, mimo jiné mění tzv. 
vlastní sociální prostředí pacienta. To nově za-
hrnuje také školy a školská zařízení. Díky nove-
le bude poskytovatelům zdravotních služeb 
umožněno, aby službu poskytli dětem, které si 
nedokážou zdravotní výkon provést sami.

Jde například o diabetiky. 
Jak to bude prakticky probíhat?
Poté, co praktický lékař pro děti a dorost na žá-
dost zákonného zástupce indikuje domácí 
(zdravotní) péči, osloví zákonný zástupce po-
skytovatele zdravotní služby. Zároveň osloví 
ředitele školy. Tím, že i školy a školská zařízení 

Školy a školská zařízení jsou od nynějška vlastním 
sociálním prostředím pacienta. Co to znamená?

jsou nyní vlastním sociálním prostředím paci-
enta, musí být poskytovateli zdravotní péče 
umožněno do školy vstoupit a provést na dítě-
ti zdravotní výkon. Při provedení zdravotního 
výkonu by mělo být dítěti zajištěno soukromí. 
Jedná se o opakující se výkony, typickým pří-
kladem je podání léků, aplikace inzulinu nebo 
kontrola hladiny cukru v krvi.
Škola sama poskytovatele zdravotní služby ne-
zajišťuje, její povinností je pouze umožnit mu 
do školy vstoupit. Jestliže v daném místě nelze 
využít službu poskytovatele domácí péče, mů-
že výkon provést sám pedagogický pracovník, 

Při provedení zdravotního výkonu by mělo být dítěti zajištěno soukromí

Zveme vás na webináře, které SMS-služby chystají v březnu pro obce i školy. Čtvrteční podvečerní online semináře jsou k dispozici všem zájemcům. 
Stačí do prohlížeče v pravý čas zadat níže uvedenou adresu. Školení z cyklu „GDPR prakticky” jsou exkluzivně určena klientům našich pověřenců, 
kteří odkaz spolu s pozvánkou najdou vždy aktuálně ve své e-mailové schránce. Tak na viděnou na některém ze setkání!

Dat. Téma Přednášející Cyklus Odkaz
3. 3. Strategický plán jako cesta k rozvoji obce RNDr. Marek Komárek Starostenské podvečery 

se SMS-službami
meet.google.com/hpp-dscy-uvu

10. 3. Přístupnost webových stránek prakticky
– vybrané problémy

Mgr. Michal Hinda Starostenské podvečery 
se SMS-službami

meet.google.com/mac-qnjg-uxt

17. 3. Obec jako zřizovatel školy
– praktické zkušenosti

JUDr. Mgr. Eva Janečková Starostenské podvečery 
se SMS-službami

meet.google.com/gvm-dgpz-beu

24. 3. Ochrana osobních údajů v prostředí obcí Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Starostenské podvečery 
se SMS-službami

meet.google.com/sqt-wvot-ngo

29. 3. Co s osobními údaji po ukončení testování
na obcích a ve školách

JUDr. Mgr. Eva Janečková &
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.

GDPR prakticky exkluzivně pro klienty pověřenců 
SMS-služby, kteří obdrží odkaz e-mailem

31. 3. Autorská práva jednoduše i v roce 2022 Bc. Jakub Iran Starostenské podvečery 
se SMS-službami

meet.google.com/sms-hmqs-xpz

Chcete se dozvědět něco zajímavého a užitečného? 
Nenechte si ujít webináře SMS-služby

jedná však na vlastní odpovědnost. Do prove-
dení tohoto úkonu nesmí být pedagogický 
pracovník žádným způsobem nucen. Novela 
zákona však žádným způsobem nezasahuje 
do povinnosti poskytnout první pomoc nebo 
do případů, kdy je nutný pouze dohled nad dí-
tětem při výkonu, který 
si provádí samo.

Barbora Šedová 
spolupracovnice 

SMS-služby

https://meet.google.com/hpp-dscy-uvu
https://meet.google.com/mac-qnjg-uxt
https://meet.google.com/gvm-dgpz-beu
https://meet.google.com/sqt-wvot-ngo
https://meet.google.com/sms-hmqs-xpz
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Ministerstvo školství zveřejnilo na svých webových stránkách a ve Věstníku MŠMT informace pro veřejné školy o mi-
mořádných prostředcích na pořízení digitálních učebních pomůcek. Školy se o ně mohou hlásit do konce března.

Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plá-
nu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které bude Čes-
ká republika rozdělovat v letech 2021–2026 z evropského Nástroje pro 
oživení a odolnost.

Na co mohou školy peníze využít 
a jak o ně mohou požádat?
Školy obdrží peníze na dva účely. Buď mohou zakoupit digitální učební 
pomůcky, které budou určené pro rozvoj informatického myšlení dětí 
a žáků a pro rozvoj jejich digitálních kompetencí, anebo zakoupí mobil-
ní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky s cílem předcházet digitál-
ní propasti.  

Kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků 
pro školy jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT. Školy soukromé a církev-
ní získají finanční prostředky formou dotační výzvy. O jejich podmín-
kách budou informovány datovou schránkou. Předpokládaný termín 
je 1. čtvrtletí letošního roku.

Ministerstvo pošle školám peníze na digitalizaci.
Přihlásit se o ně mohou do konce března!

deklarují svůj záměr zahájit výuku dle revidovaného RVP od 1. 9. 2022 či 
které tak již učinily od 1. 9. 2021. Vyplnit dotazník a přihlásit se tak o ty-
to finanční prostředky bude možné do 31. 3. 2022!

Nevíte si rady? Pomůže vám MŠMT 
Kromě finančních prostředků připravilo MŠMT pro školy komplexní me-
todickou podporu, která je k dispozici na https://edu.cz/digitalizujeme. 
K dispozici budou i odborní konzultanti v terénu. Národní pedagogický 
institut ČR připravuje síť IT guru, kteří školám s celým procesem digitali-
zace a výběrem zařízení pomohou. Připraveny jsou i vzdělávací kurzy 
a  podpora pro učitelské sbory při náběhu na nové rámcové vzdělávací 
programy pro základní školy a gymnázia pro obor informatiky.

V případě nejasností je možné vkládat dotazy prostřednictvím for-
muláře zde nebo přímo na e-mail digitalizujeme@msmt.cz.

Lucie Gregůrková
Oddělení podpory

digitálního vzdělávání, MŠMT

Čerpání finančních prostředků je v první vlně 
podmíněno revizí RVP
Finanční prostředky na digitální učební pomůcky na rozvoj informatic-
kého myšlení a digitální kompetence obdrží v roce 2022 přednostně ty 
školy, které prostřednictvím dotazníku na portálu  https://sberdat.uiv.cz 

https://edu.cz/digitalizujeme
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=135f7NnpDEqXSHjM2-BV8fg9Ph45faZIu6hf4kaVk-JURUw2MEpCR01WSko5SlU0U0QxT05FREc3VyQlQCN0PWcu&embed=true
https://sberdat.uiv.cz/
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Dobrý pověřenec není policajt, ale chytrá navigace – díl I.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů působí na vaší škole už téměř čtyři roky. Možná jste jeho služeb za tu dobu vy-
užili jen párkrát nebo jste s ním naopak v pravidelném a častém kontaktu. Víte ale přesně, co všechno pověřenec mů-
že či nemůže dělat? A je jeho role opravdu jen formální, nebo vám jeho doporučení mohou pomoci předejít negativ-
ním důsledkům kontrol, ale i stížnostem zejména zákonných zástupců? Na první otázku odpovíme v následujícím 
textu. V příštím čísle se pak dozvíte odpovědi i na ty další.

Pověřenec vždy přihlíží 
ke specifikům správce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů se stal 
součástí českého práva v roce 2018 nabytím 
účinnosti Obecného nařízení pro ochranu osob-
ních údajů (ON), které většina společnosti zná 
pod jeho známější zkratkou GDPR. Například 
v  Německu však existoval již o deset let dříve. 
Jeho roli v organizaci popisuje čl. 38 a jeho jed-
notlivé úkoly pak čl. 39 ON. Patří k nim posky-
tování informací, poradenství a monitorování 
souladu s ON a dalšími předpisy v oblasti ochra-
ny osobních údajů pro správce (školy) a zpraco-
vatele, včetně zaměstnanců správce. 

Svá doporučení má pověřenec předkládat 
„s  přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpra-
cování i k různě pravděpodobným a  různě závaž-
ným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, 
jež sebou zpracování nese” (čl. 25 ON). Toto pravi-
dlo požaduje po správci, ale i pověřencích, aby 
si v rámci svých činností v organizaci stanovili 
priority a zaměřili své úsilí především na otáz-
ky, které představují vyšší rizika pro ochranu 
osobních údajů. 

Pověřenec se zaměřuje hlavně 
na činnosti s vyšším rizikem
Neznamená to však, že některé oblasti zpraco-
vání osobních údajů budou opomíjené a pře-
hlížené. Pověřenec dohlíží na veškeré zpraco-
vání osobních údajů, zcela logicky se však pri-
márně zaměřuje na činnosti s vyšším rizikem. 
Např. ztráta osobních složek zaměstnanců ne-
bo záznam z kamery bude mít určitě větší do-

pad na soukromí než ztráta seznamu mobil-
ních čísel zaměstnanců. Proto bude pověřenec 
se správcem podrobněji a častěji řešit spíš 
agendu osobních spisů než různé pomocné se-
znamy vytvořené pro jednorázové užití, např. 
při odjezdu na zájezd. I když ani to neplatí ab-
solutně, zejména v případě, že zdánlivě banál-
ní zpracování porušuje ON. 

Pověřencova znalost právních 
norem a prostředí správce 
je klíčová pro řešení problémů
Aby mohl pověřenec plnit svoje úkoly dobře, 
nestačí mu jen znalost předpisů o ochraně 
osobních údajů. Musí znát také právní úpravu 
činnosti správce a jeho prostředí – školskou le-
gislativu, komunální právo, a dále se v ní vzdě-
lávat. Zároveň se musí velmi dobře seznámit 
s  praktickými postupy a činnostmi správce. 
Proto je nutné, aby se pověřenec pravidelně 
ptal na způsoby zpracování osobních údajů, 
na změny v organizaci, a hlavně na různé nové 
nakládání s osobními údaji, které život přiná-
ší. V současné době typicky související s rozvo-
jem IT technologií. 

Čekat až se to provalí nebo jít 
s kanónem na komára?
Jedině a pouze s takovouto komplexní znalostí 
pak může pověřenec společně se správcem 
hledat legitimní cestu řešení nějakého aktuál-
ního problému. Pokud pověřenci tato výbava 
chybí, zpravidla nastane ohýbání právní úpra-
vy ve prospěch správce, zavírání očí, a v důsled-
ku toho prudký růst rizika vzniku situace „až se 
to provalí”. Anebo naopak, nevybavený pově-
řenec jenom mává paragrafy, „jde s kanónem 

na komára”, všechno zakazuje nebo nepřimě-
řeně komplikuje a brání správci v rozumné čin-
nosti. 

Problém nemá jen dvě 
extrémní řešení…
V každé situaci sice existují mantinely, které 
správce ani pověřenec nesmějí překročit, nic-
méně to neznamená, že daný problém má jen 
dvě extrémní řešení. Nejčastěji jde o kamerové 
systémy, kdy obvykle stačí třeba jen zmenšit 
úhel snímání kamery, spouštět ji jen v době 
uzavřeného provozu nebo omezit dobu ulože-
ní záznamu a kamera by po balančním testu, 
který musí správce s pověřencem vždy provést, 
mohla na svém místě zůstat.

Ani dráb, ani tichý společník
Pověřenec tedy není ani zamračený nepřátel-
ský dráb vydávající necitlivé příkazy, ani „tichý 
společník”, který přivře oči, „orazítkuje“ správci 
jakýkoliv přešlap a nechá ho tak sklouznout do 
průšvihu s úsměvem „já nic, já muzikant”. Dob-
rý pověřenec je spíš jako chytrá navigace, která 
umožňuje řidiči rychle najít nejlepší trasu, vi-
dět, kudy jede, kde je na trase riziko nebo zá-
cpa, kudy se dá zvolit objížďka, upozorní ho na 
překročení rychlosti. Řidič pak ale jede na svoji 
zodpovědnost.

Co se dozvíte příště?
V příštím čísle zpravodaje Škola v právu se do-
čtete, jaké má správce povinnosti při zpracová-
vání osobních údajů a co mu hrozí, když je ne-
dodrží nebo když nerespektuje doporučení 
pověřence.

Lenka Matějová
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Krátce ze školství

Novinkou jsou veřejné konzultace 
dlouhodobých záměrů
Změny mají především zjednodušit a zpře-
hlednit obsah, jejich cílem je také méně admi-
nistrativního vykazování při tvorbě koncepční-
ho dokumentu na podporu kvalitní vzdělávací 
politiky v ČR a jednotlivých krajích. Dlouhodo-
bé záměry budou nově obsahovat prvky akční-
ho plánování, dokumenty budou zveřejněny 
na internetových stránkách, kde projdou pří-
mou veřejnou konzultací.

Co se změní v dlouhodobých  
záměrech?
Novela vyhlášky ve srovnání se současným 
zněním snižuje počet témat, která budou 
dlouhodobé záměry povinně obsahovat. Nově 
zařazené jsou vzdělávací aktivity zaměřené na 
mládež, včetně zájmového vzdělávání, a  pro-
pojování vzdělávání mládeže v rámci vzdělá-
vací soustavy se vzděláváním mládeže mimo 
rámec této vzdělávací soustavy. Tato nová část 
má navázat na strategický dokument Koncepce 
podpory mládeže na období 2014 – 2020. 

Návrh novely vyhlášky dále mění termíny 
předkládání a způsob projednávání dlouho-
dobých záměrů.

Novela vyhlášky má zjednodušit strukturu
dlouhodobých záměrů a výročních zpráv škol
Náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy se stanoví vyhláškou č. 15/2005 Sb. 
K návrhu její novely probíhalo v polovině února připomínkové řízení. Jedním z podnětů pro úpravu znění vyhlášky 
byla skutečnost, že obsah a proces přípravy dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a vý-
ročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy již neodpovídá současným potřebám pro efektivní naplňování 
vzdělávací politiky v ČR a krajích. Změny se dotknou i struktury výročních zpráv školy. 

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek umožňuje
upřednostnit místní dodavatele potravin
Od začátku roku je účinná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která doplňuje zákon o nové 
ustanovení § 37a. Tímto ustanovením dochází k jednoznačnému zákonnému zakotvení možného upřednostnění od-
běru místních (zpravidla českých) potravin při zadávacích řízeních. 

Místní potraviny mohou být podmínkou účasti 
v zadávacím řízení
Veřejný zadavatel tedy bude moci legálně stanovit jako podmínku 
účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin dodání potravin místní-
ho nebo regionálního původu z krátkého dodavatelského řetězce – po-
traviny z České republiky, potraviny označené KLASA, Regionální potra-
vina, potraviny unijních režimů jakosti (chráněné zeměpisné označení, 
chráněné označení původu apod.), případně produkty z ekologického 
zemědělství.

Pro školní jídelny se od nového roku tedy nic výrazně nezměnilo. To 
stejné platí i pro novelu zákona o veřejných zakázkách, která nabyla 
účinnosti na začátku února, a bude to platit i pro znění s účinností od ro-
ku 2023. Více informací najdete na stránkách MŠMT.

V návrhu tak ze struktury výroční zprávy 
školy vypadává část o zapojení školy do mezi-
národních programů, do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení, dále údaje o před-
ložených a školou realizovaných projektech fi-
nancovaných z cizích zdrojů a údaje o spolu-
práci s odborovými organizacemi.

Novinkou bude popis naplňování 
školního vzdělávacího programu
Nově je ovšem navržen bod, který se týká struč-
ného popisu realizace naplňování školního 
vzdělávacího programu. Jde především o  po-
psání souladu výuky s obecnými cíli a zásadami 
vzdělávání, vhodnost a přiměřenost stanove-
ných cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, re-
spektování individuálních potřeb žáků, kon-
kretizace cílů ve sledované výuce a návaznost 
probíraného učiva na předcházející témata.

Redukuje se struktura výroční 
zprávy o činnosti školy
Návrh novely § 7 vyhlášky redukuje počet po-
vinně uváděných témat. I  tentokrát je cílem 
přispět ke zjednodušení výroční zprávy a sou-
časně snížit administrativní zátěž pro jejího 
zpracovatele. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stanoviska-msmt-ke-skolnimu-stravovani
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Musí zřizovatel schválit uzavření darovací smlouvy mezi jím zřízenou pří-
spěvkovou organizací – školou a dárcem? Musí být darovací smlouva zveřej-
něna na úřední desce obce, případně školy?

Obecně platí pravidlo podle § 27 odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, že příspěvková organiza-
ce nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zá-
roveň platí, že příspěvková organizace může 
nabývat pouze takový majetek, který je nutný 
k výkonu předmětu její činnosti.

Zřizovatel musí dát souhlas
Příspěvková organizace však může také nabý-
vat majetek přímo do svého vlastnictví. Tako-
výto majetek může mimo jiné nabýt také da-
rem. Toto nabytí je však podmíněno předcho-
zím souhlasem zřizovatele [§ 27 odst. 7 písm. 
b) zákona o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů]. Je tedy nutné, aby k poskytnutí 
daru, ať už fyzickou nebo právnickou osobou, 
dal souhlas zřizovatel, jinak se k tomuto jed-
nání nepřihlíží. 

Nabytí daru předpokládá souhlas zřizovatele

Souhlas je dán vždy pouze pro jedno 
konkrétní právní jednání... 
Pro neúčelově určené dary je pak možné, aby 
byl dán společný souhlas pro více právních 
jednání, případně pro všechny. Tato možnost 
by však musela být uvedena ve zřizovací listině 
příspěvkové organizace (§  37b  odst. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Souhlas dává rada, případně 
zastupitelstvo
Souhlas za zřizovatele dává rada obce, v obci, 
kde rada není zřízena, dává souhlas zastupi-
telstvo obce. Darovací smlouvu jako takovou 
uzavírá příspěvková organizace vlastním jmé-
nem. Samotná darovací smlouva nemusí být 
zveřejněna na úřední desce.

Barbora Šedová

Autorka zpracovala 
text v reakci na 
dotazy zaslané 
do právní 
poradny pro 
školy SMS-služ-
by s.r.o., kterou 
provozujeme pro 
naše klientské školy na 
adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz 
bezplatně.

Těšíme se na vaše další dotazy! 
Ty nejzajímavější se objeví v příštím čísle 
našeho zpravodaje.

Školství v plánu legislativních prací vlády pro letošní rok 
Vláda v únoru předložila do připomínkového řízení Plán legislativních prací vlády pro zbývající část roku 2022. 
MŠMT hodlá předložit celkem čtyři návrhy. Které to jsou?

Změna zákona o pedagogických pracovnících
V dubnu má být předložen návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu bude zakotvit pro ředitele 
školy pravomoc uznávat za splněný předpoklad odborné kvalifikace učite-
le za podmínky následného doplnění pedagogické kvalifikace. Dojde k vy-
jmutí průběžného vzdělávání z akreditací dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a k zakotvení adaptačního období pro začínající učitele. 
Rovněž dojde ke stanovení minimální úrovně znalosti českého jazyka pro 
pedagogické pracovníky, kteří získali odbornou kvalifikaci v zahraničí.

Dva návrhy pro vysoké školy 
v oblasti doktorandského studia
Plán předpokládá, že v červnu bude předložen návrh novely nařízení vlá-
dy, kterým se mění nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro 
akreditace ve vysokém školství. Má dojít k zakotvení standardů pro dok-
torandské studium. Jako druhý předpis má být novelizován zákon, kte-

rým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a dopl-
nění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. I v tomto předpisu se budou návrhy 
týkat doktorandského studia, především v oblasti přidělování stipendií.

Lepší pravidla pro financování asistentů pedagoga
Vláda rovněž předpokládá, že na konci roku 2022 bude předložen návrh 
novely školského zákona. Jeho cílem bude nastavení systémových a jed-
notných pravidel financování asistentů pedagoga v segmentu před-
školního a základního vzdělávání, sjednocení a zlepšení pracovních 
podmínek asistentů pedagoga, snížení administrativní zátěže na stra-
ně škol i ŠPZ a efektivní čerpání finančních prostředků ze státního roz-
počtu. Asistenti pedagoga se stanou standardní součástí pedagogické-
ho sboru, což povede k zajištění kvalitních personálních podmínek škol 
pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cel-
kově to bude mít pozitivní vliv na inkluzivní vzdělávání.

Sestavila Lenka Matějová

Právní poradna pro školy

Krátce ze školství
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