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LEGISLATIVA 
Vážení rodiče,  

vzájemná práva rodičů a dětí a jejich práva a povinnosti ve škole 

upravují především občanský zákoník a tzv. školský zákon. Při řešení 

výchovně-vzdělávacích otázek a při jednání se školou či dalšími orgány 

státní správy jsou vždy respektována níže uvedená znění. 

„Nový“ občanský zákoník: 

§ 855  

(1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto 

vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se 

k tomu. 

(2) Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného 

prospěchu dítěte.  

§ 884  

(1) Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče mají být 

všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a 

chování v rodině. 

§ 857 

(1) Dítě je povinno dbát svých rodičů. 

(2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě 

výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, 

včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv 

jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. 

§ 858  
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají 

v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku 

s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, 

v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, 

jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti 

může změnit jen soud. 

§ 875 (1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy 

dítěte. 

§ 876 (1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě. 
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„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. 

 
 

 

 

 


