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Legislativní normy upravující podmínky činnosti 
soukromých škol v ČR

• Stanovení principu financování školství v ČR je garantováno 
Ústavou ČR v čl. 33, kde občanovi-žákovi počátečního vzdělávání 
vzniká nárok na rovnoprávné užití veřejné služby. 

• Podepsaná Úmluva OSN o právech dítěte, Listina základních práv 
EU čl. 24, kde každému dítěti je z veřejných zdrojů určen shodný 
objem finančních prostředků. 

• Soukromé školy od svého vzniku prosazují ve vztahu státu k dítěti, 
žákovi i studentovi rovnost přístupu, respektování jeho práv a 
svobod a především svobodnou volbu vzdělávací cesty.



Zákon o poskytování dotací soukromým školám 
č.306/1999 Sb.

• V současné době nejtransparentnější způsob financování ve 
školství garantuje zákon č. 306/1999 Sb., v pozdějším znění. 

• Je oborovým normativním financováním, které je adresné, přímé, 
časově určená komplexní dotace na jednoho žáka u všech oborů vč. 
školských služeb. 

• Respektuje i specifičnost speciálního školství, je třeba dořešit 
financování asistentů pedagoga a dalších podpůrných opatření  

• Zabezpečuje financování v čase, upřesňuje počet žáků v měsíci a 
tím nedochází k duplicitnímu financování školy za žáky, kteří 
přestoupili na jinou školu, v průběhu roku. 

• Výsledkem je to, že soukromé školy jsou levnější pro stát o 37% 
(zpráva OECD 2011).



Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 
– člen MEOPS a ECNAIS

• Middle European Organization of Private Schools
(ČR, SR, Maďarsko + Pobaltí)

• European Council of National Associations of Independent Schools –
www.ecnais.org,  zal. 1988

mezinárodní organizace sdružující 20 zejména evropských
asociací nezávislých a soukromých škol

• SSŠČMS – aktivním členem ECNAIS od roku 1996

• Bruselská deklarace z roku 2002 – The Role of Independent Schools in 
European Society

8 významných asociací nestátního nezávislého školství v Evropě
(ECNAIS, CADEICE, CEEC, COGREE, ECSWE, EFFE, FUNDEL, OIDEL),

což představuje cca  24 000 škol,  5,5 mil. žáků, celkem 60 mil. občanů EU

http://www.ecnais.org/


Financování nezávislých a soukromých škol
v EU a dalších zemích v Evropě - příklady

Rezoluce EP ze 14. 4. 1984 – členské země by měly realisticky 
podporovat i nezávislé školy z národních rozpočtů

• 100% dotace – Nizozemsko, Finsko, Švédsko (školné – ne)

• 85% dotace - Norsko (školné – v omez. míře)

• 75%  dotace – Dánsko, Island (školné – 25%)



• Španělsko – dotace na třídu + platy učitelů + školné v omez. míře

• Portugalsko – 100% dotace na platy učitelů + 50% na provoz + školné

• Rakousko - 100% dotace na platy učitelů, provozní dotace až po udělení

státní licence (školné v omez. míře)

• Litva  - státní dotace 40 %, školné 60%

• Polsko, SR - systém per capita podobný ČR

• Bulharsko, Rumunsko – státní podpora žáků navštěvujících

soukromé školy by měla být realizována v roce 2016

Nulová nebo min. finanční podpora ze strany státu: Řecko, Spojené království 
(zejména Skotsko), Švýcarsko, Maďarsko
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