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Právní předpisy

ÚSTAVA České republiky ze dne 16. prosince 1992, ústavní zákon České národní rady č. 1/1993

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
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Judikatura NSS

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2011, č. j. 2 Aps 3/2010-112

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. As 53/2011-109

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2013, č. j. 1 As 160/2012-41

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2013, č. j. 5 Ans 4/2012-22

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2016, č. j.: 4 As 280/2015-36

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
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§ 179 školského zákona

Obec nebo svazek obcí zřizuje a zrušuje

a) mateřské školy,

b) mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v §
14 a

c) zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje.

Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34
odst. 3. Za tímto účelem obec

a) zřídí mateřskou školu, nebo

b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

O přijetí/nepřijetí žáka k plnění povinné školní docházky rozhoduje ŘŠ, nikoliv zřizovatel.
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Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

› SPRÁVNÍ ŘÁD je základním právním předpisem, který upravuje postupy správních orgánů při výkonu
veřejné správy

› SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci
zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci
prohlašuje, že osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

› podle školského zákona se na rozhodování o právech a povinnostech FO a PO v oblasti státní správy
vztahuje správní řád.

› tj. v praxi škol a školských zařízení se postupuje ve správním řízení vždy, pokud se mocensky rozhoduje
o právech a povinnostech rozhodování o přijetí/nepřijetí.
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Vztah správní řádu a školského zákona

› obecně platí, že v případech, na které se vztahuje správní řád, se postupuje v souladu s ustanoveními
správního řádu

› existují však výjimky:

a) existuje zvláštní zákon, který stanoví jiný postup, tj. postup odlišný od obecného postupu 
stanoveného správním řádem - princip subsidiarity (§ 60e odst. 3 šk. zák.)

b) existuje právní předpis, který vylučuje užití správního řádu (§ 183 odst. 1 šk. zák.)

› zvláštním zákonem, který v některých případech stanoví zvláštní postup a v některých případech vylučuje
správní řád z užití, je školský zákon
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Obecně platí: jestliže školský zákon stanoví postup odlišný od obecného postupu stanoveného správním řádem,
použije se přednostně postup stanovený ve školském zákoně.

Příklady:

› odvolání uchazeče o vzdělávání u MŠ a ZŠ lze podat v obecné patnáctidenní odvolací lhůtě, naproti tomu u SŠ lze
odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení
rozhodnutí

▪ lhůta na odvolání se v případě MŠ a ZŠ stanoví podle správního řádu, v případě SŠ podle šk. zákona (§ 60e odst. 3)

› rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (MŠ, ZŠ i SŠ) se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

▪ rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se v tomto případě neoznamují v souladu se správním řádem (§ 72 odst. 1), ale podle šk.
zákona (§ 183 odst. 2)

▪ tj. rozhodnutí o přijetí se účastníkovi neoznamuje doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou

› u uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat
přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy - neodkladně
informuje zákonného zástupce uchazeče

▪ tj. za určitých podmínek může uchazeče při podání přihlášky ke vzdělávání zastoupit nikoliv zákonný zástupce nezletilého
uchazeče (§ 32 správního řádu), ale ředitel příslušného zařízení (§ 60a odst. 1 šk. zákona)

Princip subsidiarity správního řádu a školského zákona 
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Rozhodování, na které se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 šk. zák.) 

Ředitel školy/školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo
studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do
přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího
programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři
podle § 88,

g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,

h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,

j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,

k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.
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Judikatura NSS - Rozsudek č.j. 2 Aps 3/2010-112

CO TO ZNAMENÁ PRO PRAXI? (stanovisko NSS)

› Škola by měla považovat § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. nikoli za uzavřený výčet věcí, o nichž se rozhoduje při výkonu
veřejné (státní) správy a podle zákona č. 500/2004 Sb., ale za minimální výčet.

› Má-li škola za to, že v určité věci neuvedené v § 165 odst. 2 šk. zákona autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech
FO, měla by postupovat podle správního řádu.

› Škola by měla rozlišovat mezi případy, kdy rozhoduje o tom, zda FO má určité právo nebo povinnost, popřípadě jí škola
jednostranně přiznává právo nebo ukládá povinnost, (viz např. rozsudek NSS ze dne 5.5.2011, č.j. 2 Aps 3/2010 – 112), a
v těchto případech postupovat podle správního řádu.

› Když škola provádí pouze faktický úkon (např. hodnocení výsledků vzdělávání, uložení jiného kázeňského postihu než
vyloučení nebo, přezkum hodnocení výsledků vzdělávání), podle správního řádu nepostupuje.
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Judikatura NSS - Rozsudek č.j. 1 AS 53/2011-109

Správní řád upravuje postup školy/školského zařízení v případě jakéhokoliv vrchnostenského rozhodování o právech a
povinnostech dětí/žáků

▪ rozhodování o přijetí ke vzdělávání

▪ např. rozhodování o povolení odkladu povinné školní docházky

▪ rozhodování o povolení opakování ročníku (ZŠ, SŠ)

Výčet případů v § 165 odst. 2 je pouze DEMONSTRATIVNÍM VÝČTEM případů, ve kterých škola rozhoduje ve správním
řízení.

Výklad, podle kterého je výčet případů uvedených v §165 odst. 2 taxativním výčtem případů rozhodování o právech a
povinnostech v oblasti státní správy:

▪ vyvrácen judikaturou NSS (rozsudek č.j. 1 As 53/2011-109)…..“obecně nelze přistoupit na názor, že uvede-li
zákonodárce v určité právní úpravě, že některé druhy činností (rozhodování) se dějí v oblasti státní správy, implicitně
tím říká, že jiné druhy rozhodování se v rámci státní (veřejné) správy neodehrávají.“

▪ správní řád se použije na rozhodování o právech a povinnostech jmenovitě určených osob bez ohledu na druh
zřizovatele školy/školského zařízení
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Z judikatury NSS (rozsudek č. j. 2 Aps 3/2010-112) se dále vyvozuje právní názor, podle kterého škola jednající svým ředitelem

může v případech, které nelze podřadit pod § 165 odst. 2 školského zákona, fakticky konat a nevydávat písemné rozhodnutí

tehdy, když se zcela vyhoví žádosti žadatele.

› jestliže však správní orgán nevyhoví zcela žádosti v řízení, které nelze podřadit pod § 165 odst. 2 šk. zák., pak je povinen

zahájit správní řízení a následně vydat meritorní rozhodnutí nebo usnesení, kterým se řízení zastavuje.

› např. žádost o přestup na jinou školu, které škola vyhoví, může být vyřízena:

▪ tím, že škola svým ředitelem rozhodne, že se žákovi povoluje přestup (vydá kladné správní rozhodnutí); proti tomuto

rozhodnutí je následně možné použít opravné prostředky (odvolání, případně žalobu proti rozhodnutí odvolacího

orgánu dle § 65 soudního řádu správního)

▪ nebo tím, že přistoupí k „faktickému úkonu, kdy je vzdělávání ve škole, do které žák přestoupil, žákovi fakticky

umožněno (začne se reálně od určitého dne vzdělávat v jiné škole)

Judikatura NSS - Rozsudek č.j. 2 Aps 3/2010-112
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Příklad:

Žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině může být vyřízena:

› školské zařízení rozhodne, že se žák k zájmovému vzdělávání ve školní družině nepřijímá

▪ vydá správní rozhodnutí, které musí být řádně odůvodněné

▪ proti tomuto rozhodnutí je následně možné použít opravné prostředky (odvolání, případně žalobu proti
rozhodnutí odvolacího orgánu)

› nebo tím, že je zájmové vzdělávání ve školní družině žákovi fakticky umožněno začne navštěvovat školní družinu

Judikatura NSS (rozsudek č.j. 2 Aps 3/2010-112)

▪ NSS popisuje rozhodovací činnost ředitele školní jídelny: “Není ale pravda, … že by pak bylo třeba vydávat

rozhodnutí o každém konkrétním žákovi, kterému je strava poskytována či dokonce o každém konkrétním

vydaném obědě. Zařazení do stravování je faktickým úkonem, na nějž navazuje vydávání stravy, a tedy není třeba

v takovém případě rozhodnutí vydávat. Rozhodnutí je třeba vydat až v situaci, kdy je třeba autoritativně určit, zda

tu právo je či není, jako tomu bylo v daném případě.“

› z uvedeného plyne, že škola může v případech, které nelze podřadit pod § 165 odst. 2, postupovat méně formálně:

▪ písemné rozhodnutí vydávat pouze tehdy, když není zcela vyhověno žádosti žáka

▪ fakticky konat a nevydávat písemné rozhodnutí tehdy, když se zcela vyhoví žádosti žáka
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SHRNUTÍ:

› určit případy rozhodování, na které se vztahuje správní řád, na základě skutečnosti, že škola vrchnostensky
rozhoduje o právech a povinnostech dětí/žáků

› vyjít z judikatury NSS – výčet ustanovení § 165 odst. 2 je demonstrativní (příkladmý)

› škola může v případech, které nelze podřadit pod § 165 odst. 2, postupovat méně formálně, tj. písemné
rozhodnutí vydávat pouze tehdy, když není zcela vyhověno žádosti dítěte/žáka/studenta a fakticky konat a
nevydávat písemné rozhodnutí tehdy, když se zcela vyhoví žádosti



Zásady správního řízení 

› legalita (zákonnost) 
správní orgán řeší jen to, co je zákonem povoleno a způsobem, který stanoví  zákon

› správní uvážení 
v mezích ústavních principů a správních zásad (Judikát NSS sp. z. 3 As73/2006), každé správní uvážení má své meze
▪ princip rovnosti, zákaz diskriminace…. (kritéria)

› nestranný postup a rovný přístup
z povahy věci má první žádost přijatá v období, které ŘŠ stanovil jako dobu zápisu, stejnou hodnotu jako žádost poslední 

› poučovací povinnost správního orgánu                                                                        

povinnost informovat a přiměřeně poučit dotčené účastníky o procesních právech a o nedostatcích podání

› součinnost a spolupráce 

součinnost s dotčenými osobami při opatřování podkladů pro rozhodnutí, povinnost poskytnout součinnost  a pomoc      
při odstraňování vad a nedostatků  
▪ ve výzvě uvést jaký nedostatek žádost má
▪ jak lze nedostatek odstranit (doplněním, opravou) 
▪ lhůtu k odstranění
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› procesní rovnost účastníků řízení                                                                                            
procesní práva a povinnosti musí být uplatňována všem stejně, např. stanovení lhůt

› ochrana legitimního očekávání                                                                                                
ve shodných případech bude rozhodnuto shodně bez neodůvodněných rozdílů (kritéria, zrušení individuálního vzdělávání, 
podmíněné vyloučení)

› rychlost, hospodárnost, písemnost                                                                                            
ochrana před průtahy a nečinnosti                                                                                            
dodržování zákonných lhůt                                                                                                    
efektivnost - takový postup, aby nevznikaly dotčeným osobám zbytečné náklady 

› ochrana veřejného zájmu
přijaté řešení má být v souladu s veřejným zájmem

› ochrana dobré víry
práva nabytá v dobré víře mohou mít  přednost před zákonností rozhodnutí, které nabylo právní moci (platí,         i kdyby bylo 
nesprávné)

› materiální pravda
potřeba zjistit směrodatný stav věci, provádět všechny důkazy není nutné, je nákladné, dokazování uvést v odůvodnění
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› škola má postavení správního orgánu

› ředitel je vykonavatelem státní správy, jménem školy jedná

Základní škola T. G. Masaryka, příspěvková organizace, adresa ….. svou ředitelkou rozhodla podle § 36 a § 165 odst. 2 písm.
b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Matěj Temr, nar…….., trvalý pobyt …………, se od 1. 9. 2023 přijímá k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost
vykonává Základní škola T. G. Masaryka, příspěvková organizace ……

Základní škola J. A. Komenského, Znojmo, příspěvková organizace, adresa……, zastoupená ředitelem rozhodla podle §
41 a § 165 odst. 2 písm. k) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Označení správního orgánu podle NSS (rozsudek 1 As 53/2011-109) 
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Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola a Základní škola Černošice, příspěvková organizace, rozhodla podle
§ 36 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Matěj Temr, nar………, trvalý pobyt ……………….., se od 1. 9. 2022 přijímá k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost
vykonává Mateřská a Základní škola Černošice, příspěvková organizace ……

Ředitelka mateřské a základní školy Černošice, příspěvkové organizace, rozhodla podle § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.
561/2004 Sb., ………..

Vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 53/2011-109

„V oblasti správního práva je třeba rozlišovat subjekt veřejné správy a vykonavatele veřejné správy, tj. toho,
kdo jménem subjektu jako nositele veřejné správy jedná. Ředitel je přitom ve smyslu § 130 a 131 školského
zákona statutárním orgánem školské právnické osoby. Ředitel jedná za školskou právnickou osobu dovnitř i
navenek, a je tudíž jejím výkonným orgánem. Ačkoliv školský zákon v řadě případů stanoví přímo řediteli
pravomoc k rozhodování, jedná se fakticky o stanovení působnosti školské právnické osoby prostřednictvím
vymezení pravomoci jejího funkčně příslušného orgánu. To plyne především z § 7 odst. 1 školského zákona,
podle nějž tvoří vzdělávací soustavu školy a školská zařízení, a nikoliv jejich ředitelé. Z tohoto pohledu lze o
subjektu veřejné správy uvažovat pouze ve vztahu ke školské právnické osobě, neboť její ředitel by mohl
zastávat pozici pouhého vykonavatele veřejné správy“.
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V případě, že je správnímu orgánu doručeno podání a tento orgán není věcně nebo místně příslušný (§ 12 spr. řádu):

› uvedené podání/ žádost/přihlášku ke vzdělávání bezodkladně usnesením postoupí věcně a místně příslušnému
správnímu orgánu – tzn. jiné škole

› toho, kdo učinil podání (zákonného zástupce nezletilého žáka), o postoupení příslušnému správnímu orgánu - jiné
škole uvědomí

Ve školství se nejčastěji jedná o případy:

› odvolatel zašle odvolání přímo krajskému úřadu a nepodá odvolání u školy nebo školského zařízení, které vydalo
rozhodnutí

› zákonný zástupce omylem podá přihlášku na jinou než spádovou ZŠ
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Oprávněná úřední osoba (§ 15 odst. 2 SŘ)

Ostatní zaměstnanci mohou být oprávněnými úředními osobami pověřenými ředitelem školy.

19

ZAMĚSTNANEC 
ŠKOLY 

podepisuje rozhodnutí                                                     připravuje rozhodnutí                                                    

ŘEDITEL ŠKOLY



Oprávněná úřední osoba:

› Ředitel školy – vždy, vyplývá přímo ze zákona

› ZŘŠ, ostatní zaměstnanci školy - na základě pověření, podle vnitřních předpisů

Záznam oprávněné úřední osoby – forma není upravena (§ 15 odst. 4 SŘ)

› záznam na listu

› záznam na spisové obálce

Správní orgán na požádání informuje účastníka řízení.
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Vyloučení úřední osoby z projednávání a rozhodování

Podjatost (§ 14 správní řádu)

› požadavek materiální pravdy, zásada rovnosti, objektivita

› vyloučení ze všech úkonů, kdy by mohla ovlivnit výsledek

Důvody podjatosti

› poměr k věci

› poměr k účastníkům nebo jejich zástupcům

› účast na věci v jiném stupni řízení

Podjatost ŘŠ

› bezodkladně uvědomit nadřízený orgán (KÚ, Magistrát hl. m. Prahy) a předat mu spis

› KÚ usnesením pověří k projednání a rozhodnutí ředitele jiné školy ve svém správním obvodu

› v případě, že je ve škole jiná oprávněná úřední osoba (např. ZŘŠ), činí tyto právní úkony ona

V praxi škol

› ředitel činí úkony ve věci svého příbuzného, např. rozhodnutí o přijetí svého vnuka k předškolnímu/základnímu vzdělávání

› ředitel o této skutečnosti bezodkladně informuje nadřízený správní orgán (KÚ) a předá mu spis
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Subjekty správního řízení

Správní orgány

› MŠMT v případě zápisu do rejstříku škol, přezkoumání průběhů a výsledků hodnocení DT mat. zkoušky

› Škola v případě rozhodování o právech a povinnostech dětí, žáků, studentů

› KÚ, Magistrát hl. města Prahy v případě odvolání, přezkoumání průběhu konání a výsledků profilové části MZK.

Účastníci řízení v řízení o žádost:

› žadatel (ten kdo podává žádost o zahájení řízení)
▪ nezletilý uchazeč o vzdělávání (předškolní, základní střední), nikoliv jeho rodiče
▪ rodič nezletilého žadatele v řízení pouze zastupuje (nezletilý uchazeč není procesně způsobilý)
▪ zletilý uchazeč o vzdělávání (např. ve střední škole)

› další dotčené osoby
▪ např. přemístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou do jiného dětského domova se školou (žadatelem je

zařízení, v němž je dítě umístěno)
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Žadatel v praxi škol a školských zařízení
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STUDENT
vyšší odborná 

škola

ŽÁK
základní škola

ŽÁK
střední škola

DÍTĚ
mateřská škola

UCHAZEČ 
O VZDĚLÁVÁNÍ



Zastoupení účastníků řízení 

Formy zastoupení:

› zákonný zástupce

› procesní opatrovník

› zmocněnec na základě plné moci

Poznámka: V případě zastoupení účastníka – nezletilého dítěte, které je schopno formulovat své názory, je nutné
respektovat § 29 odst. 4 správního řádu. Tzn., že správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn názor nezl. dítěte ve věci.
K názoru dítěte správní orgán přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti.
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Zákonný zástupce zastupuje v rozsahu, v jakém účastník nemá procesní způsobilost (nezletilý, omezená svéprávnost)

› rodič

› osvojitel

› poručník (rodiče zemřeli, nejsou známi)

▪ má v zásadě všechna práva a povinnosti jako rodič, vyjma vyživovací povinnosti.

▪ poručník tedy dítě může plně zastoupit také v případě volby základní školy, na rozdíl od pěstounů …..

Procesní opatrovník

› zastupuje osobu jen v jednom konkrétním řízení

› usnesením o něm rozhoduje správní orgán

› zejména ústavní a ochranná výchova (zákonní zástupci nejeví zájem)

Opatrovník jmenovaný soudem

› dítě nemohou zastupovat jeho zákonní zástupci (předběžné opatření – střet zájmů, neznámého pobytu, ve vězení ….)
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› osoba je oprávněna jednat za dítě/nezl. žáka:
▪ přímo ze zákona (rodič)
▪ na základě rozhodnutí soudu (osvojitel, poručník, pěstoun, ten, komu bylo dítě svěřeno do péče)

› za nikoliv běžnou záležitost týkající se dítěte lze považovat např:
▪ podání přihlášky ke vzdělávání (předškolnímu, základnímu, střednímu)
▪ podání žádosti o přestup žáka z jedné školy na jinou školu
▪ podání žádosti o změnu oboru vzdělávání
▪ žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

› žádost o přijetí ke vzdělávání/přestup apod. může podat pouze jeden z rodičů.
▪ není nutné, aby žádost podávali oba rodiče, resp. aby oba rodiče žádost stvrzovali svými podpisy

› jestliže si ŘŠ do vydání rozhodnutí není vědom rozporů mezi rodiči, vychází z toho, že uvedený rodič jedná se
souhlasem druhého rodiče
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› v případě, kdy škola dosud nevydala správní rozhodnutí a soud řeší otázku, který z rodičů bude dítě zastupovat, musí
jeden z rodičů požádat soud o nahrazení souhlasu druhého rodiče s podáním žádosti/přihlášky

› rozhodnutí soudu o povolení/nepovolení/nahrazení souhlasu druhého rodiče s podáním žádosti/přihlášky:

▪ Rozsudek KS sp. zn. 28 Co 158/2013 „Je vhodné, aby rodič požádal soud o uvedené rozhodnutí s dostatečným
časovým předstihem, aby v době vydání správního rozhodnutí školy bylo toto rozhodnutí soudu škole jako
správnímu orgánu k dispozici.“

☺ Škola usnesením přeruší správní řízení do právní moci rozhodnutí soudu o nahrazení souhlasu druhého rodiče s přijetím 
k předškolnímu/základnímu/střednímu vzdělávání☺
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Není nutné, aby správní orgán při jednání s rodičem, který podává žádost, aktivně zjišťoval, zda tento rodič projednal
podání žádosti s druhým rodičem a zda druhý rodič s podáním žádosti a jejím obsahem souhlasí.

▪ zeptá-li se přesto správní orgán jednoho z rodičů, neexistuje povinnost rodiče odpovídat na osobní dotazy

▪ pokud však rodič dobrovolně odpoví a přizná rozpor mezi rodiči, musí správní orgán předmětné prohlášení
zachytit do spisu

▪ je současně vhodné, aby správní orgán poučil rodiče podávajícího žádost o právech druhého rodiče a o
postupu, který následuje poté, co se správní orgán dozví, že s podáním žádosti druhý rodič nesouhlasí →
poučení založit do spisu

▪ správní orgán nemá povinnost a v mnoha případech ani reálnou možnost zjišťovat, jaké jsou poměry mezi
rodiči, zda spolu rodiče bydlí, rozvádějí se apod.

▪ není povinností školy kontaktovat druhého z rodičů a zjišťovat, zda s podanou žádostí souhlasí
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SHRNUTÍ:

› Pokud si ŘŠ do vydání rozhodnutí není vědom rozporů mezi rodiči, správní orgán vychází z toho, že uvedený rodič jedná
se souhlasem druhého rodiče:
▪ podpis jednoho z rodičů na žádosti je postačující a není třeba vyžadovat podpis druhý
▪ požadavek podpisu obou rodičů je nad rámec školského zákona (vychází z dobré víry)
▪ pokud žádost podepíši oba rodiče, správní řízení je zahájeno a vedeno s oběma
▪ oběma zákonným zástupcům pak nutno doručovat případné výzvy, usnesení, rozhodnutí o nepřijetí atd.

Poznámka: Za předpokladu, že správnímu orgánu není znám rozpor mezi rodiči, by bylo v rozporu s právními předpisy,
pokud by správní orgán situaci, kdy je žádost opatřena podpisem jen jednoho z rodičů, vyhodnotil jako vadu žádosti

› Nesouhlas rodičů o volbě školy a postup ředitele školy nesmí vést k znemožnění vzdělávání dítěte ve škole respektive
k absenci rozhodnutí o právu na přijetí do školy.

› Soudy v minulosti v této souvislosti konstatovaly, že pokud nebude dítě zapsáno (v důsledku neshody rodičů) do žádné
základní školy, protože ani jeden z rodičů nesouhlasil se spádovou základní školou, zahájí povinnou školní docházku ve
své spádové škole dítě automaticky (rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2013, sp. zn. 28 Co
158/2013).

› Rozsudek KS sp. zn. 28 Co 158/2013 „Je vhodné, aby rodič požádal soud o rozhodnutí nahrazení souhlasu druhého
rodiče s podáním žádosti/přihlášky s dostatečným časovým předstihem, aby v době vydání správního rozhodnutí školy
bylo toto rozhodnutí soudu škole jako správnímu orgánu k dispozici.“………..
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Způsoby zahájení správního řízení

31

NA ŽÁDOST

§ 44 správního řádu

▪ Řízení je zahájeno dnem 
doručení věcně a místně 
příslušnému správnímu 
orgánu

§ 46 správního řádu

▪ Řízení je zahájeno dnem 
doručení oznámení účastníku
řízení 

Z MOCI ÚŘEDNÍ



Případy správního řízení zahájené na žádost ZŠ:

› žádost o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 

› žádost o přijetí k předškolnímu/základnímu

› žádost o povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41

› žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 

› žádost o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 

› žádost o zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a 

› žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47 

› žádost o převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 

› žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 

› žádost o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 
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Případy správního řízení zahájené z moci úřední:

› ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle § 35 odst. 1  (MŠ)

› ukončení individuálního vzdělávání dítěte dle § 34 b odst. 4 (MŠ)

› dodatečný odklad povinné školní docházky dle § 37 odst. 3 (ZŠ)

› podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení (ZŠ)

› podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo šk. zař. § 31 odst. 2 a 4 

Případy správního řízení zahájené jak na žádost, tak z moci úřední:

› ukončení individuálního vzdělávání žáka § 41 odst. 8 školského zákona (ZŠ)

› převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy dle § 39 odst. 2 šk. zák. 

› přemístění dítěte (§ 5 odst. 9, § 24 odst. 3 písm. d) zákona č. 109/2002 Sb.)

V praxi škol a šk. zařízení je třeba respektovat způsob zahájení správního řízení, nelze zahájit správní řízení o přeřazení žáka do
vyššího ročníku, jestliže o to účastník řízení nepožádá.
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Podání/žádost/přihlášku lze podat:

› písemně
▪ zvláštní zákon může stanovit formu předepsanou formu podání (přihláška ke vzdělávání SŠ,VŠ)

▪ tiskopisy pro jiná podání může škola vytvořit, ale nemůže řízení podmiňovat jejich použitím

› ústně do protokolu
▪ správní orgán sepíše s účastníkem řízení protokol, jehož obsahem jsou náležitosti podání

› datová schránka
▪ doručeno převzetím adresátem – zpráva je považována za doručenou okamžikem, kdy se adresát přihlásil do DS
▪ doručeno fikcí – zpráva je považována za doručenou 10. dnem po dodání zprávy do DS (i když ji vůbec neotevřel)
▪ https://www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page3.html
▪ zpráva se považuje za doručenou okamžikem, kdy se uživatel s oprávněním číst zprávu přihlásí k datové schránce (tedy ještě aniž by datovou zprávu

otevřel). Pokud se tak nestane, je zpráva považována za doručenou desátým dnem po dodání zprávy do datové schránky (tzv. doručení fikcí – pokud
odesílatel nezakázal doručení tímto způsobem). Tzn., že z právního hlediska se na datovou zprávu doručenou fikcí pohlíží jako na doručenou, i když jste
ji vůbec neotevřeli!

› v elektronické podobě

▪ elektronicky uznatelný podpis

› s pomocí jiných technických prostředků

▪ např. zpráva zaslaná emailem bez připojeného elektronického podpisu

▪ do 5 dnů musí být potvrzeno, případně doplněno písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě – (podle NSS správní orgán
nemusí upozornit ani vyzvat)
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Žádost (přihláška):

Právní předpis nestanoví povinně používaný tiskopis žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Škola může nabídnout zákonným zástupcům uchazečů svůj formulář žádosti. Zákonný zástupce však nemusí formulář
využít a může napsat vlastní žádost.

Podle § 37 odst. 2 správního řádu musí žádost (přihláška) obsahovat:

▪ jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu uchazeče (dítěte),

▪ jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, nebo jinou adresu pro doručování zákonného zástupce uchazeče
(dítěte),

▪ označení správního orgánu (právnická osoba vykonávající činnost základní školy),

▪ označení toho, o co se žádá (např. žádám o přijetí XX, nar. XX, místo trvalého pobytu XX ke vzdělávání v základní
škole, jejíž činnost vykonává XX, od …………..

▪ podpis zákonného zástupce uchazeče (osoby zastupující procesně nezpůsobilého uchazeče)

Jako nepovinný údaj může žádost obsahovat:

▪ emailovou adresu a telefon zákonného zástupce (k urychlení komunikace)

▪ údaje, které souvisí s kritérií přijetí

▪ naopak by v žádosti neměly být vyžadovány osobní údaje, která nesouvisejí s kritérii (např. údaje rodiče, který
dítě ve správním řízení nezastupuje, údaje o zdravotní pojišťovně dítěte, o zaměstnavateli rodiče)
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Sběr informací o dětech a zákonných zástupcích

› Obsah požadovaných informací u zápisu nesmí přesahovat rozsah informací nezbytných k zahájení a vedení správního
řízení.

› Správní řád jako nezbytné náležitosti pro zahájení a vedení správního řízení považuje:

▪ jméno a příjmení dítěte, jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

▪ označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (škola/k rukám ředitelky školy).

▪ jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování zákonného zástupce, tel., email

▪ vhodné zjišťovat, zda dítě má speciální vzdělávací potřeby

▪ státní občanství kvůli školní matrice – stačí až v září jedná se o osobní údaj, který přímo nesouvisí se správním
řízením, a pokud ho zákonný zástupce odmítne sdělit, nemůže ředitel jeho žádost odmítnout jako neúplnou.

▪ škola může zmíněný údaj požadovat po zákonném zástupci až poté, co je dítě do školy přijato a v měsíci září do ní
nastoupí údaj, který se povinně zapisuje do školní matriky
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Sběr informací a ochrana osobních údajů

▪ Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte apod.), je
třeba souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech
ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro
účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.

▪ Není v souladu se zákonem pokud ŘŠ u zápisu zjišťují, jakého stupně vzdělání zákonný zástupce dosáhl, zda pracuje,
údaje o zaměstnavateli, zda je jeden z rodičů na rodičovské dovolené či matka na mateřské dovolené, zda je rodič v
domácnosti, jaký je celkový počet dětí v rodině, kolik z těchto dětí navštěvuje MŠ/ZŠ/SŠ, údaje o zdravotní pojišťovně
dítěte……….

▪ Pokud škola v průběhu správního řízení shromažďuje údaje, které jsou pro účel řízení nadbytečné a uchazeč není ke
vzdělávání přijat, musí tyto osobní údaje nejpozději po skončení správního řízení zlikvidovat.

37



Správní řízení na žádost

Účastníci:

› Žadatel ten kdo podává žádost o zahájení řízení
▪ nezletilý uchazeč o předškolní/základní vzdělávání
▪ rodič nezletilého žadatele v řízení pouze zastupuje - nezl. uchazeč není procesně způsobilý

› Další dotčené osoby
▪ např. přemístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou do jiného dětského domova se školou - žadatelem je

zařízení, v němž je dítě umístěno

Řízení je zahájeno dnem, kdy žádost dojde správnímu orgánu

› den doručení žádosti škole = den zahájení správního řízení
▪ evidence v podacím deníku vedeném v listinné podobě nebo
▪ evidence pomocí elektronické spisové služby

› nikoli dnem, kdy byla žádost napsána

› nikoli dnem, kdy byla žádost předána jako zásilka na poštu

› nikoliv dnem, který jednotně určí ŘŠ pro všechny přihlášky/žádosti
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Vadné podání

› chybí náležitosti nebo jiná vada

› pomoct žadateli odstranit nedostatky na místě

▪ písemně nebo ústně do protokolu

› vyzvat žadatele k odstranění nedostatku, poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu a nepřerušovat řízení

› vyzvat žadatele k odstranění nedostatku, poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu a současně přerušit řízení a poučit
ho o tom, že pokud nebudou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, může spr. orgán řízení zastavit.

▪ správní orgán vydá usnesení o přerušení řízení z důvodu nedostatků žádosti se současnou výzvou k jejich
odstranění (doporučuje se do vlastních rukou)

▪ následkem neodstranění podstatných vad ve stanovené lhůtě může být zastaveno řízení usnesením za
podmínky, že o tom byl žadatel ve výzvě poučen

Ve výzvě správní orgán uvede

› jaký nedostatek výzva má

› jak lze nedostatek odstranit (doplněním, opravou)

› lhůtu k odstranění
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› Poučí o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě – tzn., že správní řízení může být zastaveno

▪ podstatné vady - usnesením zastaví řízení

▪ nepodstatné vady – správní orgán pokračuje v řízení, i když vada nebyla odstraněna

› podstatné vady: např. chybí vlastnoruční podpis žadatele, žádost není doložena povinnou přílohou (potvrzení lékaře,
potvrzení o očkování dítěte, doporučení PPP)

› nepodstatné vady: např. uvedeno pouze příjmení žadatele a chybí jméno, uvedena jen část názvu správního orgánu

Délka lhůty k odstranění nedostatků žádosti:

▪ přiměřená charakteru činností, které jsou nutné k odstraněn vad

▪ kratší - např. doplnění trvalého pobytu žadatele

▪ delší - např. doplnění o písemné doporučení školského poradenského zařízení

▪ volit s ohledem na celkovou lhůtu, ve které má být rozhodnuto

▪ uvážení správního orgánu (obvykle 15 dnů od doručení výzvy)
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Výzva

Základní a mateřská škola Košíře, příspěvková organizace, obdržela dne 15.4.2023 žádost o odklad povinné školní docházky Adama
Slavíka, nar. ………………………….., trvalý pobyt …………

Žádost je doložena doporučujícím stanoviskem praktického lékaře pro děti a dorost ze dne 25.3.2023.

V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, musí být žádost o odklad povinné školní docházky doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení. Toto doporučení nebylo k žádosti doloženo.

V důsledku této skutečnosti žádost o odklad povinné školní docházky nemá předepsané náležitosti a není úplná. V souladu s
ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Vás Základní a mateřská škola Košíře, příspěvková
organizace, vyzývá ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy k odstranění nedostatků žádosti o odklad povinné školní docházky, a to
k doplnění žádosti o doporučující stanovisko školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo
speciálně pedagogického centra.

Poučení

Jestliže v určené lhůtě nebudou nedostatky žádosti odstraněny, Základní a Mateřská škola Košíře, příspěvková organizace, v
souladu s ustanovením ů 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, řízení o odkladu povinné školní docházky
zastaví, neboť jde o podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení.

ředitel úřední razítko



ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ (§ 66 správního řádu)

1) Řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže:

a) žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní orgán

řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí,

b) byla podána žádost zjevně právně nepřípustná,

c) žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení,

d) žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen,

e) zjistí překážku řízení podle § 48 odst. 1,

f) žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo pokud není více žadatelů, anebo zanikla-li věc nebo právo,

kterého se řízení týká; řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o úmrtí nebo zániku žadatele nebo o zániku věci nebo práva dozvěděl,

g) žádost se stala zjevně bezpředmětnou

h) z dalších důvodů stanovených zákonem

2) Řízení vedené z moci úřední správní orgán usnesením zastaví, jestliže zjistí, že u některého správního orgánu již před zahájením tohoto

řízení bylo zahájeno řízení v téže věci, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod, zejména

jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká. Toto usnesení se pouze poznamená do spisu (překážka

litispendence).
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Žádost trpí vadami

Žádost nemá předepsané náležitosti Žádost trpí jinými vadami

vůbec neobsahuje předepsanou 
náležitost, nebo je předepsaná 

náležitost neúplná

nepřesnost, neurčitost, 
nesrozumitelnost náležitosti 

žádosti

Činnost správního orgánu

pomůže žadateli nedostatky 
odstranit na místě

vyzve žadatel k odstranění 
nedostatků a poskytne mu 

přiměřenou lhůtu

poučí žadatele o následcích 
neodstranění nedostatků v této 

lhůtě

současně může řízení přerušit § 64 

Žádost trpí vadami

Žádost nemá předepsané náležitosti Žádost trpí jinými vadami

vůbec neobsahuje předepsanou 
náležitost, nebo je předepsaná 

náležitost neúplná

nepřesnost, neurčitost, 
nesrozumitelnost náležitosti 

žádosti

Činnost správního orgánu

pomůže žadateli nedostatky 
odstranit na místě

vyzve žadatel k odstranění 
nedostatků a poskytne mu 

přiměřenou lhůtu



Zahájení správního řízení z moci úřední (§ 46 odst. 1 spr. řádu)

Zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi:

› doručením oznámení

› ústním prohlášením

• nikoli dnem, kdy bylo oznámení napsáno

• nikoli dnem, kdy bylo oznámení odesláno poštou

› nutné doložit doručení uvedeného oznámení 

▪ písemného doklad

▪ doručenka – stvrzující skutečnost, že písemnost odeslaná správním orgánem byla adresátovi doručena

› povinnost zahájit řízení bez zbytečného odkladu.

Náležitosti oznámení: označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci, podpis oprávněné úřední 
osoby

44



45

Věc: Oznámení o zahájení správního řízení a upozornění na procesní práva

Podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto oznamujeme, že

z a h a j u j e m e

správní řízení ve věci ………………………. podle § … odst…. písm……. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon),

dítěte (žáka, studenta) , datum narození………………, místo trvalého pobytu………………

Současně Vás jako zákonného zástupce procesně nezpůsobilého účastníka řízení tímto upozorňuji na Vaše oprávnění navrhovat důkazy

a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. V této souvislosti Vás vyzývám k vyjádření se k předmětu řízení.

V ……………dne ……………….

ředitel úřední razítko
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Věc: Oznámení o zahájení správního řízení a o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí

Podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto oznamujeme, že

z a h a j u j e m e

správní řízení ve věci ………………………. podle § … odst…. písm……. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon),

dítěte (žáka, studenta) , datum narození………………, místo trvalého pobytu………………

Podle § 36 odst. 3 správního řádu Vám současně sdělujeme, že Vám bude umožněno vyjádřit se k podkladům pro vydání

rozhodnutí, a to v budově ……školy v …….., ul. .…., čp. ….., kanc. č. …, dne …. v ….. hod.

V ……………dne ……………….

ředitel úřední razítko



Nahlížení do spisu

Kdo má právo nahlížet:

› účastník, jeho zástupce

› osoba s právním zájmem nebo jiným vážným důvodem – např. Policie ČR, orgán sociálněprávní ochrany dětí (nebude-li
porušeno právo účastníků nebo veřejný zájem)

› dotčené orgány – např. zařízení ústavní výchovy, ochranné výchovy (ředitel dětského domova apod.)

› odmítnutí usnesením (lze se odvolat, nemá odkladný účinek)

Právo činit výpisy a právo na pořízení kopií.
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Vyjádření se k podkladům

› Před vydáním rozhodnutí musí být účastníků dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
▪ povinnost správního orgánu poučit a umožnit
▪ jedná se o oprávnění, nikoliv povinnost účastníka
▪ tato povinnost se netýká žadatele:

▪ pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje
▪ který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal

› V případě využití možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí → nutno učinit zápis (protokol)

› Tuto svou povinnost splní správní orgán tím, že účastníkům oznámí, že ukončil shromažďování podkladů, a současně jim
stanoví lhůtu pro vyjádření se k nim. Lhůta musí být „přiměřená,“ měla by odpovídat rozsahu a složitosti podkladů.

› Po oznámení a výzvě k vyjádření by již podklady neměly být dále doplňovány.

› Judikatura soudů: „Smyslem této povinnosti správního orgánu je umožnit účastníku řízení, aby před vydáním rozhodnutí, tedy
poté, co správní orgán ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí, mohl uplatnit své výhrady, resp. učinit procesní návrhy
tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Účastník řízení si sám nemůže učinit právně
relevantní úsudek o tom, kdy je shromažďování podkladů rozhodnutí ukončeno, proto z výzvy správního orgánu k seznámení
musí být zřejmé, že shromažďování podkladů bylo ukončeno“.
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Čj. ………………… 

Pan/paní 

Věc:  Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Vám tímto

o z n a m u j e m e,

že v zahájeném správním řízení o žádosti/z moci úřední ve věci ……………. podle § … odst. …. písm. ……. zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon),

dítěte (žáka, studenta) , datum narození………………, místo trvalého pobyt …………………..,

bylo ukončeno shromažďování podkladů a je Vám jako jeho zákonnému zástupci/opatrovníkovi dána možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí, a to

v budově ………… školy v ………………, ul. ………………, čp. ……….., kanc. č. …., dne ……………. v ….. hod. 

V ……………dne ……………….

ředitel(ka) školy 



Oprávnění účastníků řízení

50

› navrhovat důkazy, činit návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí

▪ správní orgán je povinen se jimi zabývat, odůvodnit, proč se důkazem nezabýval

› vyjádřit své stanovisko

› požadovat informace týkající se řízení od správního orgánu

› činit si výpisy a požadovat kopie

› seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí

› nahlížet do spisu po celou dobu správního řízení i po PM rozhodnutí

› před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům

Poznámka: nepořizovat kopie OP, stačí ověřit přesnost údajů



Založení spisu

zásada písemnosti 

Obsah spisu 

› označení spisovou značkou

› soupis všech součástí spisu (včetně příloh) s určením data, kdy vloženy do spisu

› podání, protokoly, záznamy, písemné vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti se vztahem k věci

› spis se zasílá službou, která stvrzuje podání a dodání

› zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

› vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
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Protokol § 18 správního řádu

Kdy se pořizuje:

› ústní jednání

› ústní podání

› výslech svědka, znalce

› provedení důkazu listinou

› ohledání

› jiné úkony, při nichž dochází ke styku s účastníky

Možno pořídit obrazový nebo zvukový záznam.

Náležitosti protokolu:

› místo, čas, označení úkonů, které předmětem zápisu

› údaje umožňující identifikaci osob

› vylíčení průběhu předmětných úkonů

› označení správního oránu, jméno, příjmení, funkce oprávněné úřední osoby

› podpis oprávněné úřední osoby nebo osoby pověřené sepsáním, osoby, které se jednání nebo protokolu zúčastnily
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Doručování § 19 a násl.

Doručování:

› správní orgán přednostně do datové schránky

› provozovatelem poštovních služeb 

› emailem s elektronicky uznatelným podpisem

› prostřednictvím policejního orgánu nebo obecního úřadu

Doručování do vlastních rukou:

› předvolání

› rozhodnutí

› písemnosti, o nichž to stanoví zákon

› písemnosti, u kterých to nařídí oprávněná úřední osoba
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Doložení doručení

› doklad, že písemnost byla doručena a kdy

Uložení písemnosti

› pokud adresát nebyl zastižen a nebylo možno doručit jinak

› u správního orgánu, obecního úřadu, provozovatele pošty

› adresát se vyzve, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl

› poučí se o právních důsledcích nevyzvednutí

Překážky při doručování § 24

› nevyzvednutí písemnosti – považuje se za doručenou 10. dnem od uložení

› pak může být vhozena do schránky

› adresát může prokázat dočasnou nepřítomnost nebo jiný závažný důvod, proč si nemohl vyzvednout

› odmítnutí převzetí – poučí se, považuje se za doručené dnem, kdy k pokusu  o doručení došlo
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Příklad:

› jestliže bylo oznámení o zahájení řízení připraveno na poště k vyzvednutí od 15. 1., pak den 15. 1. je prvním dnem 10-ti
denní úložní lhůty

› desátým dnem 10-ti denní úložní lhůty je den 24. 1.

› dnem 24. 1. se písemnou považuje za doručenou

› tzn., že 24. 1. bylo zahájeno řízení z moci úřední

› jestliže připadne poslední den úložní lhůty na sobotu, neděli nebo svátek → posledním dnem úložní lhůty je nejbližší
pracovní den
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Termín podání žádosti: 

› termín pro podání žádosti je splněn, pokud poslední den lhůty byla poštovní zásilka/žádost podána u držitele poštovní licence, 
tzn. rozhodující je razítko pošty na obálce

▪ např. jestliže je žádost ke vzdělávání na ZŠ odeslána poštou a na obálce je uvedeno razítko pošty s datem 30. 4., pak je
lhůta zachována

▪ pokud je tedy přihláška/žádost doručena škole 2. 5., správní řízení je zahájeno 2. 5.

▪ pokud den 30. 4. připadne na sobotu → posledním dnem lhůty je pondělí 2. 5.

▪ pokud je přihláška odeslána poštou, a na obálce je razítko s datem 2. 5. (pondělí), pak je lhůta zachována 

▪ dojde-li škole 3. 5., správní řízení je zahájeno 3. 5.
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Doručování veřejnou vyhláškou § 25 -26

› osobám neznámého pobytu

› osobám, kterým se prokazatelně nedaří doručovat

› osobám, které nejsou známy

› stanoví-li tak zákon

Písemnost se vyvěsí na úřední desce nebo oznámení o tom, že je možné si ji vyzvednout.
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Doručování veřejnou vyhláškou v praxi škol

› doručení veřejnou vyhláškou má účinky oznámení účastníkovi       písemnost se prokazatelně nepodařila doručit:

▪ adresát je na uvedené adrese neznámý

▪ škole není znám pobyt účastníka

▪ oznámení o zahájení řízení mu nelze doručit ani fikcí

› při doručení veřejnou vyhláškou musí být písemnost vyvěšena nejméně 15 dnů (a to i dálkovým přístupem – na www.)

› za doručení písemnosti se považuje vždy 15. den po vyvěšení bez ohledu na to, zda jde o všední den, so, ne nebo svátek 
(den vyvěšení se do doby 15 dní nezapočítává)

▪ lhůta začíná běžet následující den po vyvěšení
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Základní škola Kavalírka

Na Kavalírce 1

150 00 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

Gymnázium Na Kavalírce 1, Praha, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznamuje, že písemnost

Spisová značka 2023/4/Si

Číslo jednací 2023/4/si-1

Ze dne 15. 5. 2023

Pro účastníka řízení Adama Slavíka

Pod názvem Oznámení o zahájení správního řízení

je uložena k vyzvednutí u Základní školy Kavalírka, Na Kavalírce 1, Praha, v kanceláři školy, kde ji lze převzít v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníkovi se prokazatelně nedaří doručovat do místa trvalého pobytu, resp. na jinou kontaktní
adresu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

ředitel úřední razítko

Vyvěšeno 30. 5. 2023

Sejmuto: 14.6.2023

Poznámka: doručení veřejnou vyhláškou má účinky oznámení účastníkovi tzn., oznámení o zahájení řízení z výše uvedeného příkladu se považuje za 
doručené 14. 6. 2023

den vyvěšení se nezahrnuje do 15-ti denní 
doby, po kterou je doručení písemnosti 

veřejnou vyhláškou vyvěšeno



Lhůty pro vydání rozhodnutí

› bez zbytečného odkladu (§ 71 odst. 1 spr. řádu)

› nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (§ 71 odst. spr. řádu)

› dalších 30 dnů, jestliže je zapotřebí:
▪ nařídit ústní jednání nebo místní šetření
▪ někoho předvolat, nechat předvést
▪ doručovat veřejnou vyhláškou
▪ složitý případ
▪ nutné dožádání – zpracování znaleckého posudku, doručení písemnosti do ciziny

V praxi škol není většinou nutné lhůtu prodlužovat, hrozí v praxi dětských domovů, výchovných ústavů (komplikovanější 
případy – např. psychologické znalecké posudky).

V praxi škol nejčastěji dochází k vydání rozhodnutí způsobem:

▪ předáním stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato
skutečnost vyznačí slovy „vypraveno dne:“ (§ 71 odst. 1 písm. a) správní řád)

▪ správní rozhodnutí o přijetí k předškolnímu/základnímu/střednímu vzdělávání je vydáno okamžikem zveřejnění
seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (§ 183 odst. 2 šk. zk.)
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Přerušení řízení 

› usnesením na dobu nezbytně nutnou 

› současně s výzvou k odstranění nedostatků

› lhůta pro vydání rozhodnutí přestává běžet již dnem, kdy nastal důvod přerušení (nikoliv oznámením usnesení o přerušení)

› neběží lhůta k vydání rozhodnutí a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení skončilo

› byla-li tedy podána žádost o zahájení řízení a tato nemá požadované náležitosti, je řízení přerušeno dnem následujícím po dni,
kdy žádost došla

› po dobu přerušení činí správní orgán a účastníci jen úkony k odstranění důvodu přerušení

› v řízení se pokračuje po odpadnutí překážky - po uplynutí lhůty nebo na žádost např. doložením požadovaných dokumentů
(např. doporučení PPP, rozhodnutí soudu o nahrazení souhlasu)

› o pokračování se účastníci vyrozumí a provede se záznam do spisu
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› Řízení o přestupu žáka z jedné ZŠ na jinou ZŠ bylo zahájeno dne 7.3., tento den byla doručena žádost o přestup žáka z jedné ZŠ na
jinou ZŠ. Žádost byla podepsána matkou, tzn., že v řízení o přestupu žáka procesně nezpůsobilého účastníka zastupuje matka.

› Od 8.3. běží lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci (tj. lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení/ nepovolení přestupu na jinou ZŠ).

› Dne 29.3. se správní orgán (ZŠ) prokazatelně dozvěděl, že otec žáka nesouhlasí s přestupem do jiné školy.

› Dne 31.3. správní orgán učinil výzvu k podání žádosti o řešení předběžné otázky, tj. vydal výzvu k podání žádosti o řešení předběžné
otázky – nahrazení souhlasu otce rozhodnutím soudu. Od tohoto okamžiku, tj. od 31.3., je řízení přerušeno a tímto dnem přestala
běžet lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci, tj. rozhodnutí o přestupu žáka.

› Ve výzvě je uvedeno, že správní orgán přerušuje řízení nejdéle do doby nabytí právní moci rozhodnutí soudu o žádosti o nahrazení
souhlasu otce s přestupem na jinou ZŠ.

› Od 8. 3. do dne přerušení správního řízení a zastavení lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci, tj. do dne 30. 3., uplynulo 23 dnů.

› Dne 10. 6. nabylo právní moci rozhodnutí soudu o nahrazení souhlasu otce a dne 11. 6. byla žádost doplněna o pravomocné
rozhodnutí soudu o nahrazení souhlasu druhého zákonného zástupce s přestupem do jiné školy.

› Dnem 10. 6. skončilo přerušení řízení. V souladu s rozsudkem NSS (ze dne 12. 4. 2013, č. j. 5 Ans 4/2012-22) běh lhůty pro vydání
rozhodnutí poté pokračuje až den následující po 15. dni ode dne skončení přerušení řízení. Běh lhůty pro vydání rozhodnutí
pokračuje 25. 6.
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Usnesení o zastavení řízení:

› žadatel vzal svou žádost zpět

› žádost zjevně právně nepřípustná

› žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení

› žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek

› překážka řízení - litispendence (v téže věci již bylo zahájeno správní řízení)

› žadatel zemřel

› žádost se stala zjevně bezpředmětnou

› z dalších důvodů stanovených zákonem 

63



Rozhodnutí

› zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osob v určité věci 

› prohlášení, že jmenovitě určená osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá

› rozhodnutí o procesních otázkách v zákonem stanovených případech 

Náležitosti rozhodnutí:
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› Výroková část obsahuje:

▪ řešení otázky, která je předmětem řízení,

▪ právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno (ustanovení § 36, 46 a 165 odst. 2 písm e) zákona č. 561/2004 Sb., 
….. a příslušná ustanovení správního řádu

▪ označení účastníka

› Odůvodnění musí shrnout výsledky řízení, tj. uvést, jaké skutečnosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí:

▪ důvody výroku,

▪ podklady pro jeho vydání

▪ správné uvedení ustanovení právních předpisů, podle nichž ředitel rozhodoval

▪ úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů

▪ informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků.

› Poučení obsahuje informaci zda:

▪ je možné proti rozhodnutí podat odvolání

▪ v jaké lhůtě je možno tak učinit,

▪ od kterého dne se tato lhůta počítá

▪ který správní orgán o odvolání rozhoduje

▪ u kterého správního orgánu se odvolání podává.
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Výroková část: 

Rozhodnutí ve věci - řešení otázky, která je předmětem řízení

• výrok: ….. rozhodla o nepřijetí k předškolnímu, základnímu, střednímu vzdělávání…. ve šk. roce…

› ustanovení právního předpisu, podle kterého je rozhodováno 

• právní předpis – vždy úplný název

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů  

• zkratku lze použít v odůvodnění, př. školský zákon, vyhláška č. 48/2005 Sb.

› označení účastníků řízení

• název školy dle rejstříku škol a školských zařízení → Gymnázium Kavalírka, Nad Kavalírkou 1, Praha – 5 Košíře, 150 00
Praha, zastoupené ředitelkou školy …

• jméno a příjmení účastníka řízení, datum narození, bydliště

› číslo jednací, datum vyhotovení, jméno, příjmení funkce a podpis oprávněné úřední osoby, otisk úředního razítka
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Odůvodnění v praxi škol:

› Musí být jasné, určité a srozumitelné, jeho nejdůležitější vlastností je přesvědčivost, musí být formulováno
individualizovaně, aby z něj bylo patrné, proč škola rozhodla v případě konkrétního dítěte tak, jak rozhodla.

› Řádné, důkladné, pečlivé:

▪ musí z něj být patrné veškeré skutečnosti, které ŘŠ k nepřijetí dítěte vedly

▪ proč byly upřednostněny jiné děti, zda byla naplněna kapacita školy zapsaná ve šk. rejstříku apod.

› Rozhodnutí by tedy mělo obsahovat zejména informace o volné kapacitě školy, počtu podaných žádostí, počtu přijatých
dětí a kritériích k přijetí dítěte, o počtu získaných bodů za jednotlivá kritéria ….

› Pokud ŘŠ uvede pouze tvrzení, že dítě nezískalo dostatečný počet bodů s odkazem na zveřejněná kritéria, nebo že nebylo
přijato z kapacitních důvodů, nejedná se o řádně odůvodněné rozhodnutí → nepřezkoumatelné pro nedostatky v
odůvodnění a v případném odvolacím řízení by KÚ rozhodnutí zrušil…

› „Chybějící nebo nedostatečné odůvodnění (např. odůvodnění spočívající pouze v konstatování, že dítě nebylo přijato z
kapacitních důvodů nebo rozhodnutí, které obsahuje jen odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů) je podle ustálené
judikatury nepřezkoumatelné, neboť důvody, o něž se výrok opírá, zcela chybějí. Takové rozhodnutí musí být v odvolacím
nebo přezkumném řízení zrušeno.“
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Poučení

› uvede se, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání

› lhůta pro podání odvolání

› od kterého dne se lhůta pro odvolání počítá

› který správní orgán o odvolání rozhoduje – krajský úřad

› u kterého správního orgánu se odvolání podává – prostřednictvím školy

› v případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat nejpozději do 90 dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy Zlatá
Lhota, příspěvková organizace …….., a rozhodne o něm Krajský úřad Karlovarského kraje. Odvolání podle ustanovení § 41
odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním ………..v platném znění, nemá odkladný účinek. (odvolání
proti rozhodnutí ŘS o ukončení individuálního vzdělávání žáka)
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Poznámka:

› odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok

› odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné

› práva podat odvolání se lze vzdát (ústně nebo písemně do protokolu) - pak škola řízení zastaví usnesením

› jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže jej podat znovu

› odvolání lze podat u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal

› v případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat nejpozději do 90 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí (nesprávnost nebo neúplnost nemůže být na újmu účastníkovi řízení)
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Náležitosti odvolání:

› označení správního orgánů, jemuž je určeno
▪ odvolání se podává prostřednictvím prvoinstančního správního orgánu (školy)

› identifikace osoby (účastníka řízení), která odvolání činí

› které věci se týká, údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje
▪ odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí Jana Nováka, nar., trvalý pobyt, ke vzdělávání v Gymnáziu Kavalírka …..

› v jakém rozsahu odvolatel odvolání napadá
▪ celou výrokovou část
▪ vedlejší ustanovení napadeného rozhodnutí (např. napadá rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze školy pouze v

části stanovení zkušební lhůty)

› v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo

› co se navrhuje (změna či zrušení rozhodnutí)
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Odvolací lhůta v praxi škol a školských zařízení:

› MŠ, ZŠ - 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí

› SŠ – 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího
řízení ke vzdělávání (§ 60e odst. 3 šk. zákona)

› není pravda, že v rámci odvolacího řízení může dítě zastupovat pouze ten rodič, který podal (podepsal) žádost ☺
☺.
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Vzdání se práva na odvolání

Jana Nováková

Zákonný zástupce Tomáše Nováka

Střední odborná škola….

Sídlo……..

Oznamuji Vám, že se vzdávám práva na odvolání proti rozhodnutí, kterým se povoluje přestup mého syna Tomáše Nováka, nar…., 
bytem ….. Z Gymnázia…… na Základní školu ……, čj. ZŠ/35/2023 ze dne 25.2.2023.

V ……… dne ………..

podpis
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Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - speciální právní úprava doručení

Pravidlo zakotvené v § 183 odst. 2 školského zákona:

› Rozhodnutím, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

› Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů

› Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená – tj.
nutno uvést datum zveřejnění



Vadné rozhodnutí:

› nezákonné rozhodnutí

• rozhodnutí, které je v rozporu s právními předpisy

• v praxi škol nejčastěji chybí řádné odůvodnění → nepřezkoumatelné

› věcně nesprávné rozhodnutí

• správní orgán nesprávně použil správní uvážení

• v praxi škol se nejčastěji správní uvážení používá při rozhodování o vyloučení nebo podmíněném
vyloučení

› formálně vadné rozhodnutí

• chybí v psaní počtech, jiných nesprávností

• oprava usnesení i po právní moci
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Stanovisko k odvolání:

Věcné i procesní vyjádření správního orgánu k podanému odvolání:

› předmět řízení

› obsah a průběhu řízení (účastník řízení, zahájení řízení…)

› rozhodnutí (shrnutí výroku a odůvodnění)

› odvolání (popis, včasné/opožděné dle doručenky)

Judikatura - rozhodnutí KS 2015: „předávaný správní spis musí obsahovat nejen odvolání účastníka řízení, ale
i stanovisko správního orgánu 1. stupně, aby odvolací správní orgán mohl o odvolání rozhodnout. Pokud odvolacímu
správnímu orgánu není předáno odvolání se stanoviskem správního orgánu prvního stupně a správní spis, není
odvolací orgán povinen vydat rozhodnutí o odvolání ve lhůtě podle § 90 odst. 6 správního řádu.“
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Autoremedura § 87 spr. řádu

z lat. remederi – „zhojit“

Při přezkumu podaného odvolání ŘŠ zváží, zda své původní rozhodnutí o nepřijetí změní na rozhodnutí o přijetí. Pokud
může odvolateli v plném rozsahu vyhovět, učiní tak tzv. autoremedurou a vydá nové rozhodnutí. Jinak předá věc KÚ
společně se stanoviskem do 30 dnů.

„Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání, a
jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas“
(správní řád).

▪ lhůta pro rozhodnutí 30 dnů

▪ škola může např. zrušit rozhodnutí o nepřijetí dítěte …..

▪ výrok: Základní škola…… vyhovuje odvolání zákonných zástupců žáka a rozhodnutí ředitele(ky) školy, č.j. …..
se mění takto: podle § 46 zákona č. 561/2004 Sb., ….. se uchazeč …….., přijímá k základnímu vzdělávání ve …

▪ rozhodnutí vydané v procesu autoremedury má povahu prvoinstančního rozhodnutí – proto lze opět podat
odvolání – lhůta pro odvolání je shodná s lhůtou původního rozhodnutí
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› Rozhodnutí vydané v procesu autoremedury má povahu prvoinstančního rozhodnutí – proto lze opět podat
odvolání

› Jestliže se rozhodnutí ruší, pak činí odvolací lhůta 15 kalendářních dnů

› Pokud se rozhodnutí mění, pak činí odvolací lhůta tolik dnů, kolik činila odvolací lhůta u rozhodnutí
původního

› V případě rozhodnutí o přijetí autoremedurou, doručuje škola rozhodnutí opět zveřejněním seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem

Podmínky uplatnění autoremedury:

1. Odvolání není opožděné nebo nepřípustné

2. Věc se nachází před správním orgánem prvního stupně, který napadené rozhodnutí vydal

3. Odvolání je shledáno důvodným

4. Správní orgán prvního stupně plně vyhoví odvolání

5. Nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, leda s tím vysloví souhlas
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ROZHODNUTÍ

Základní škola /Gymnázium / Konzervatoř …………. rozhodla takto:

Podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), se ve věci …. podle § …. odst. … zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

uchazeče .…………..…, datum narození………, místo trvalého pobytu………….. ,

v y h o v u j e   o d v o l á n í

zákonných zástupců žáka ve věci rozhodnutí čj. ………………………………..., ze dne ………………..........… se

m ě n í   t a k t o :

Podle § 60 …. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů se

uchazeč .…………..…, datum narození………, místo trvalého pobytu………….. ,

p ř i j í m á

K základnímu vzdělávání ve …………………………………… .
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Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu (§ 88 SŘ):

› odvolací orgán rozhodne do 30 dnů ode dne doručení odvolání
› do 10 dnů nepřípustné nebo opožděné odvolání (škola předává i opožděné a nepřípustné odvolání)

Krajský úřad jako odvolací správní orgán přezkoumává, zda je rozhodnutí školy v souladu s právními předpisy, přezkoumává
jen v rozsahu námitek.

Rozpor s právními předpisy:

› rozhodnutí zruší nebo jeho část a řízení zastaví

› rozhodnutí zruší, vrátí zpět správnímu orgánu, vysloví právní názor, kterým je správní orgán 1. stupně vázán
▪ u škol časté – škola vydá nové rozhodnutí, proti kterému se účastník opět může odvolat
▪ nezapomenout znovu poučit účastníka o právu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

› rozhodnutí potvrdí, odvolání zamítne

› rozhodnutí změní 
▪ nelze změnit v neprospěch odvolatele, pokud však není v rozporu s veřejným zájmem
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§ 91 SŘ
› proti rozhodnutí KÚ jako odvolacího správního orgánu se nelze odvolat
› řízení lze zastavit zpětvzetím žádosti

Opožděné, nepřípustné odvolání § 92 SŘ
› Krajský úřad jako odvolací správní orgán zamítne

▪ následně zkoumá, zda nejsou důvody pro mimořádné opravné prostředky 
▪ přezkumné řízení, obnova řízení

opožděné odvolání – podáno po odvolací lhůtě
nepřípustné  odvolání – podáno jinou osobou než účastníkem řízení



Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu 
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SPIS
STANOVISKO K 

ODVOLÁNÍ

ŠKOLA
správní orgán 1.stupně

KRAJSKÝ ÚŘAD
správní orgán 2.stupně



Právní moc

Pravomocné rozhodnutí = závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány

Rozhodnutí v právní moci = bylo oznámeno a nelze proti němu podat odvolání

kalkulačka – nabytí právní moci: https://ispis.cz/pravni-moc

Doložka právní moci:
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Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:

Dne, podpis:

https://ispis.cz/pravni-moc


Právní moc

› na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu

• vyznačí správní orgán, který rozhodl v posledním stupni

› na stejnopisu rozhodnutí, který byl účastníkovi doručen

• na požádání účastníka – vyznačí správní orgán 1. stupně

› den, kdy byla písemnost předána k doručení: „Vypraveno dne:“
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Vykonatelnost rozhodnutí

Správní rozhodnutí ukládající povinnost plnění může být vynuceno státní mocí.

Rozhodnutí je vykonatelné:

› dnem právní moci nebo

› pozdějším dnem, který je uveden ve výrokové části rozhodnutí - přijetí ke vzdělávání

› rozhodnutí může být vykonatelné, i když dosud nenabylo PM, tzv. předběžná vykonatelnost - ukončení individuálního
vzdělávání

Skutečnost, že odvolání nemá odkladný účinek, škola povinně uvádí v poučení o opravném prostředku

V praxi škol a školských zařízení:

› rozhodnutí, kterým se ukončí individuální vzdělávání žáka (§ 41 odst. 9 šk. z.)

› rozhodnutí, kterým se ukončí individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 5 šk. z.)

› rozhodnutí podle § 24 odst. 3 písm. b) až f) zákona č. 109/2002 Sb.
▪ např. rozhodnutí o přemístění dítěte z jednoho dětského domova do jiného 

› usnesení (§ 76 odst. 5 správního řádu)
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NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ
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IGNORANTIA  IURIS  NON  EXCUSAT.



Zvláštní zápisy
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Vyhlášení zvláštního zápisu

Ředitel školy není povinen vyhlásit zvláštní zápis – může zvolit variantu jednotného
termínu zápisu, nebo variantu zvláštního zápisu v pozdějším termínu (v této
variantě tedy proběhnou dva zápisy). O volbě, zda uskutečnit jednotný, nebo navíc i
zvláštní zápis, bude rozhodovat ředitel školy v dohodě se zřizovatelem.

Pokud se ředitel školy rozhodne pro variantu se zvláštním zápisem, stanoví termín a
místo zvláštního zápisu po dohodě se zřizovatelem; termín stanoví kdykoli v rozmezí
od 1. 6. do 15. 7. 2023 (tzn. neprobíhá celý měsíc a půl).
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Vyhlášení zvláštního zápisu

Ředitel školy stanoví termín a místo konání zvláštního zápisu nejpozději spolu s oznámením o konání
zápisu podle školského zákona způsobem v místě obvyklým. Na zvláštní zápis se vztahují pravidla pro
zápis dle školského zákona, s výjimkou termínu konání.

V době konání zvláštního zápisu nemusí být nutně rozhodnuto o všech žádostech z běžného zápisu
(např. kvůli podaným odvoláním).

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým
štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,

- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se
automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným
vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
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Změny ve školské legislativě pro 
rok 2023
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Novela zákona o pedagogických pracovnících

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 8. 2022.

Text novely je ve druhém čtení.

Návrh přináší šest hlavních opatření:

A. Uznání odborné kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy. resp. umožnění uznání
splnění předpokladu kvalifikace ze strany školy po dobu 3 let po nástupu do profese.

B. Výrazné omezení okruhu programů dalšího vzdělávání, kterým MŠMT uděluje akreditaci.

C. Ukotvení nové pozice „provázejícího učitele“, který vede praxe studentů učitelství v regionálním
školství.

D. Zakotvení adaptačního období začínajících učitelů a pozice „uvádějícího učitele“, který poskytuje
novému kolegovi po dobu adaptačního období podporu.

E. Ukotvení pozice „školského logopeda.“

F. Fixování průměrného platu pedagogických pracovníků k průměrné mzdě v národním hospodářství.
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Novela zákona o pedagogických pracovnících

A. Uznání odborné kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy. resp. umožnění uznání
splnění předpokladu kvalifikace ze strany školy po dobu 3 let po nástupu do profese

Tento stav umožňuje § 22 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., který dovoluje škole nebo školskému zařízení
„zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým
pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto
činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací.“

České školství proto přichází o potenciál talentovaných uchazečů, pro které je bariéra pro vstup do
profese ve stávající právní úpravě příliš velká.

V případě zaměstnání těchto pracovníků bude zvýšena jistota jejich pracovního postavení, a tak
snížena bariéra pro vstup talentovaných uchazečů do profese a zároveň budou tyto osoby
motivovány si v požadované době doplnit požadovanou kvalifikaci, neboť uznání splnění
předpokladu odborné kvalifikace je možné pouze na dobu tří let a tento postup není možné u dané
fyzické osoby opakovat.
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Novela zákona o pedagogických pracovnících

B. Výrazné omezení okruhu programů dalšího vzdělávání, kterým MŠMT uděluje akreditaci

Zákon č. 563/2004 Sb. upravuje také systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Stanoví
pedagogickým pracovníkům povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a prohlubují
kvalifikaci, a dále možnost účasti na dalším vzdělávání, kterým si svoji odbornou kvalifikaci zvyšují.

Agendu akreditace zajišťuje akreditační komise pro DVPP složená z 25 odborníků na nízký úvazek
a 3 služební místa. V objemu 8-9 tisíc akreditací ročně tyto kapacity neumožňují smysluplné
sledování a garanci kvality akreditovaných kurzů.

Výrazné snížení množství vzdělávacích programů.

Zkvalitnění klíčových vzdělávacích programů.

Efektivní kontrola ze strany MŠMT.
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Novela zákona o pedagogických pracovnících

C. Ukotvení nové pozice „provázejícího učitele“, který vede praxe studentů učitelství v regionálním
školství

Provázející učitelé, kteří praxe vedou neprocházejí žádným vstupním vzděláváním, nemají žádnou
systematickou podporu ze strany školy, potažmo fakulty připravující učitele, respektive, pokud ji
mají, tak nahodile na některých pracovištích.

zvýší její prestiž a dojde k navázání konkrétní podpory pro zajištění reflexe praxí provázejícími učiteli,
zlepšení postavení provázejících učitelů, provázející učitelé získají adekvátní finanční podmínky pro
kvalitní reflexi praxí a paralelně budou absolvovat průběžné vzdělání realizované fakultami
připravujícími učitele a budou na svou činnost získávat zpětnou vazbu ze strany vysokoškolských
vzdělavatelů.
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Novela zákona o pedagogických pracovnících

D. Zakotvení adaptačního období začínajících učitelů a pozice „uvádějícího učitele“, který poskytuje
novému kolegovi po dobu adaptačního období podporu.

Dojde k zakotvení institutu adaptačního období a pozice uvádějícího učitele, a následnému
poskytování konkrétní a cílené finanční podpory školám, což ve spojení s metodickou podporou ze
strany MŠMT povede k zajištění intenzivnější adaptace začínajících učitelů, tím k lepšímu rozvoji
jejich kompetencí a zároveň ke snížení jejich odchodovosti.

Adaptační období učitele je období od vzniku prvního pracovního poměru do skončení 2 let trvání
pracovního poměru k právnické osobě vykonávající činnost školy.

94



Novela zákona o pedagogických pracovnících

E. Ukotvení pozice „školského logopeda“

Roste počet žáků s narušenou komunikační schopností. Jedná se dokonce o jeden z nejčastěji
zmiňovaných problémů při vstupu dítěte do vzdělávacího procesu. Tyto obtíže pak ohrožují a
narušují školní úspěšnost žáků a následně jejich další profesní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Dojde k zařazení školských logopedů mezi pedagogické pracovníky, čímž dojde k ukotvení současné
specializované činnosti speciálních pedagogů v oblasti školské logopedie na úrovni samostatné
pedagogické profese, včetně stanovení požadavku na příslušné kvalifikační studium.
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Novela zákona o pedagogických pracovnících

F. Fixování průměrného platu pedagogických pracovníků k průměrné mzdě v národním hospodářství

Jedním z faktorů, které jsou způsobilé ovlivnit to, jací pracovníci budou do školství přicházet, je
odpovídající finanční ohodnocení těchto činností a s tím související prestiž těchto profesí. Jednou z
vládních priorit v oblasti vzdělávání je podpora škol a pedagogických pracovníků, a to především
garancí kvalitního platového ohodnocení pedagogických pracovníků, na úrovni 130 % průměrné
hrubé měsíční mzdy. Důraz je kladen na udržení 20% podílu nadtarifních složek platu a jejich
efektivní využívání.

§ 161c školského zákona bude rozšířen o ustanovení definující minimální úroveň rozpočtovaného
průměrného platu pedagogických pracovníků.
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Novela školského zákona

Cílem nové právní úpravy je ukotvení asistenta pedagoga jako standardní pedagogické pozice v
segmentu základního vzdělávání a zájmového vzdělávání (ve školních družinách), sjednocení a
zlepšení pracovních podmínek asistentů pedagoga a snížení administrativní zátěže na straně škol,
školních družin i školských poradenských zařízení.

Zavedením maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti financovaných ze státního
rozpočtu pro asistenty pedagoga tedy dojde k celkovému zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání a
dále bude podpořeno inkluzívní prostředí škol.
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Děkuji za pozornost.
JUDr. Eva Janečková
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