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LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY 

VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA VEŘEJNÝCH („STÁTNÍCH“) ŠKOLÁCH V ČR 

 

 

Listina základních práv a svobod1 

 

Čl. 16 

 

(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně 

s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo 

zachováváním obřadu. 

(2) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách. 

 

 

Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod2 

 

Článek 2 

 

Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti 

výchovy a výuky, které stát vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu 

a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským přesvědčením. 

 

 

Zákon č.  3/2002 sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 

společnostech) 

 

§ 2 

 

Svoboda náboženského vyznání 

 

 (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo 

svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě 

nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. 

Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. 

 

 (2) Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je 

zaručeno. Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem 

odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí. 

 

§ 7 

 

Zvláštní práva registrovaných církví 

a náboženských společností 

 

 (1) Registrovaná církev a náboženská společnost může za podmínek stanovených 

tímto zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv: 

a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu, 

                                                 
1 Příloha k ústavnímu zákonu č. 23/1991 Sb. vyhlášena jako součást ústavního pořádku ČR pod č. 2/1993 Sb. 
2 Vyhlášena pod č. 209/1992 Sb. 
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Zákon č. 561/2004 sb., (účinnost od 1.ledna 2005) o předškolním, základním středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

§ 15 

 

 

Vyučování náboženství 

 

(1) Ve školách lze v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle § 2 vyučovat náboženství. 

Náboženství mohou vyučovat registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo 

přiznáno zvláštní právo vyučovat náboženství ve státních školách, a to i společně na základě 

jejich písemné dohody. 

 

(2) V základních a středních školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se 

vyučuje náboženství jako nepovinný předmět, pokud se k předmětu náboženství 

uskutečňovanému danou církví nebo náboženskou společností přihlásí ve školním roce 

alespoň 7 žáků školy. K vyučování náboženství lze spojovat žáky z několika ročníků jedné 

školy nebo více škol, nejvýše však do počtu 30 žáků ve třídě. Spojovat žáky z více škol k 

vyučování náboženství lze na základě smlouvy mezi příslušnými školami, která upraví rovněž 

úhradu nákladů spojených s tímto vyučováním. 

 

(3) Vyučovat náboženství může v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která 

vykonává činnost dané školy, pověřený zástupce církve nebo náboženské společnosti, který 

splňuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle zvláštního právního 

předpisu. Pověření vydává statutární orgán církve nebo náboženské společnosti, v případě 

římskokatolické církve statutární orgán příslušného biskupství. 
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Zákon č. 563/2004 sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

§ 3 

 

Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka 

 

(1) Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady: 

 

a) je plně způsobilý k právním úkonům, 

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

c) je bezúhonný, 

d) je zdravotně způsobilý a 

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak. 

 

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně 

odsouzen 

 

a) za úmyslný trestný čin, nebo 

b) za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického 

pracovníka, 

 

pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.  

 

(3) Bezúhonnost prokazuje fyzická osoba před vznikem pracovněprávního vztahu 

předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů; výpis nesmí být starší než 3 měsíce. 

 

(4) V průběhu trvání pracovněprávního vztahu je pedagogický pracovník povinen předložit 

řediteli školy nebo řediteli zařízení sociální péče výpis z evidence Rejstříku trestů, pokud byl 

pravomocně odsouzen za trestný čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad bezúhonnosti. 

 

(5) Posuzování předpokladu podle odstavce 1 písm. d) se řídí zvláštním právním předpisem. 

 

(6) Uznávání odborné kvalifikace a splnění předpokladu bezúhonnosti u státních příslušníků 

členských států Evropské unie, případně jejich rodinných příslušníků, a státních příslušníků 

ostatních států se řídí zvláštními právními předpisy. 

 

§ 4 

 

Znalost českého jazyka 

 

(1) Fyzická osoba, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou tímto zákonem v 

jiném vyučovacím jazyce než českém, je povinna prokázat znalost českého jazyka zkouškou, 

pokud není dále stanoveno jinak. 

 

(2) Zkoušku z českého jazyka lze vykonat na vysoké škole v rámci programu celoživotního 

vzdělávání5) nebo v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků1) nebo v 

jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. 

 

(3) Zkouška nenahrazuje odbornou kvalifikaci k výuce českého jazyka na základních, 

středních a vyšších odborných školách. 
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(4) Prokázání znalosti českého jazyka se nevyžaduje u fyzické osoby, 

 

a) která bude působit ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým, 

b) která úspěšně vykonala maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, 

c) která vyučuje cizí jazyk nebo konverzaci v cizím jazyce. 

 

 

§ 14 

 

 

Učitel náboženství 

 

Učitel náboženství získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném magisterském studijním programu 

 

 

a) v oblasti teologických věd, 

 

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo 

 

c) v oblasti pedagogických nebo společenských věd a vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů náboženství.  

 

 

§ 30 

 

Za pedagogické pracovníky podle tohoto zákona se považují též pedagogičtí pracovníci, kteří 

ke dni účinnosti tohoto zákona splňují předpoklady pro výkon činnosti pedagogického 

pracovníka podle dosavadních právních předpisů.  

 

§ 31 

 

Další kvalifikační předpoklady získané v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů zůstávají 

nedotčeny.  

 

§ 32 

 

Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), může vykonávat přímou 

pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

 

a) nejdéle po dobu pěti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad 

získá, a toto studium úspěšně ukončí, 
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Vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky 

 

§ 5 

 

(1)  Škola může vyučovat volitelný předmět nebo nepovinný předmět, pokud se k němu 

přihlásí alespoň 7 žáků ve školním roce. 

 

(3) V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit 

třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. 

(4) Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí zejména podle prostorových, 

personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s 

požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou 

náročnost předmětu. 

 

 

 

 

 

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45, kterou se 

stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních 

prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon), a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy 

rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle zákona č. 561/2004 Sb.  

 

Čl. II 

 

(1)  V rámci příprav rozpisu přímých výdajů krajský úřad provede: 

 

 

c)  vyčlenění účelových prostředků v rozpočtu regionálního školství krajského úřadu 

pro řešení zvláštních věcných okruhů v průběhu příslušného kalendářního roku, které nelze 

promítnout do rozpisu rozpočtu jednotlivých právnických osob prostřednictvím krajských 

normativů (dále jen „rezerva“); zvláštní pozornost  krajský úřad věnuje zejména financování:  

 

6. výuky náboženství podle § 15 odst. 3 školského zákona, pokud tuto problematiku 

neřeší obecně ve výši normativu, 

  

 


