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Právní stanovisko k povinnosti rodičů hradit školné po dobu trvání mimořádných opatření vlády
o zákazu přítomnosti žáků a studenů ve škole
Vážení,
v souvislosti s aktuální situací v ČR a nařízením vlády o zákazu přítomnosti žáků ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ a
vysokých škol ve školách podávám tímto své stanovisko ve věci povinnosti rodičů/žáků hradit školné,
k němuž se na základě smlouvy o studiu zavázali.
Upozorňuji, že SSŠČMS neposkytuje závazný výklad a aplikaci právních předpisů. Situace může být
odlišná dle individuálních smluv o studiu, jak jsou tyto uzavřeny. Poskytnuté informace nenahrazují
závazný právní výklad, závazné posouzení.
V případě, že konkrétní smlouva o poskytování vzdělávání neobsahuje ujednání, jež by přímo řešilo
otázku poskytování vzdělávání bez osobní účasti žáků ve školách jako výslovně uvedený důvod pro
nehrazení, či snížení školného, pak předmětné nařízení vlády nemá vliv na povinnost rodičů a žáků
hradit školné dle platně sjednaných smluv o studiu.
Poskytování vzdělávání nebylo, není a nebude zrušeno předmětným nařízením vlády a každá škola (bez
rozdílu zřizovatele) tak i nadále poskytuje vzdělávání, k němuž se dle smlouvy zavázala, nebo je dle
zákona povinna. Skutečnost, že je nyní zakázána osobní účast žáků ve školách, nemění nic na
skutečnosti, že vzdělávání je i nadále poskytováno, a to jinou formou, tedy např. přes e-maily, dálkové
přístupy apod. a že žák je i nadále žákem předmětné školy. Současně návazně na další řešení situace,
která nyní není zřejmá, přichází v úvahu následné přezkušování z učiva, jež je žákům zadáváno v rámci
samostudia, či jiné formy ověření plnění RVP a ŠVP.
Pedagogičtí pracovníci i nadále vykonávají svou činnost, byť v jiném, než běžném režimu,
Na osobní nepřítomnost žáků ve škole nařízené vládou je nutno nahlížet shodně jako na osobní
nepřítomnost žáka např. v době nemoci, či dovolené, pro kterou se aktuálně neúčastní osobně výuky,
neznamená to však, že by jeho vzdělávání bylo ukončeno.

V Havířově dne 13.3.2020
JUDr. Sylva Totková Kolderová
za SSŠČMS

