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Název tematického celku: Organizace činnosti veřejné správy 

VYMEZENÍ ORGANIZACE A REALIZACE ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY 

SPRÁVA ŠKOLSTVÍ 

Správa školství je v kompetenci MŠMT ČR dle Zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy v České republice. Školská správa je správa veřejná, realizovaná 
státními a samosprávnými institucemi v přenesené působnosti. Řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů.  

Vzdělání je založeno na zásadách: 
• rovného přístupu každého občana ČR nebo jiného státu EU ke vzdělání 
• nediskriminace z důvodu rasy, zdravotního stavu, etnického a sociálního původu atd. 
• bezplatného základního a středního vzdělání, které zřizuje stát, kraj, obec 
• získání všeobecného nebo odborného vzdělání.1 

 
Úkoly:  

1. V zákoně č. 2/1969 § 7 zjisti kompetence MŠMTV ČR dané zákonem.  
2. Uveď příklady škol zřízené MO ČR, MV ČR, MS ČR, MZV ČR.2 

Využívání správního řádu v oblasti školství 

Princip subsidiarity 

Správní řád upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, 
právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Principem 
subsidiarity je, že správní řád se použije, pokud nestanoví‐li školský zákon jinak.  

Úkoly:  
1. Kdo je správním orgánem veřejné školy?  
2. Popiš rozdíl „veřejné“ a soukromé školy. 

Orgány vykonávající státní správu ve vazbě na aplikaci SR 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
• krajský úřad 
• ředitelé veřejných škol a školských zařízení 

 
Ředitelé veřejných škol a školských zařízení rozhodují dle § 165 odst. 2 školského zákona o právech a 
povinnostech v oblasti státní správy např. v případech 

• zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu 
• zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku .. atd.3 

 
Úkoly:  

                                                            
1 KÁŇA, Pavel. Základy veřejné správy: [vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků středních škol a maturitní témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Veřejná 
správa]. 2., dopl., přeprac. vyd. Ostrava: Montanex, 2007, 375 s. Varia (Montanex). ISBN 978-807-2252-442.str. 209  
2 KÁŇA, Pavel. Základy veřejné správy: [vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků středních škol a maturitní témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Veřejná 
správa]. 2., dopl., přeprac. vyd. Ostrava: Montanex, 2007, 375 s. Varia (Montanex). ISBN 978-807-2252-442.str. 210 
3 Vzdělávání Studijní pomůcky pro obecnou část ZOZ: Aplikace správního řádu - "elektronická knihovnička". INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA. Institut pro 
veřejnou správu Praha [online]. 2012. vyd. [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/studijni-pomucky-pro-obecnou-cast-ZOZ  
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1. Jaké plní úkoly MŠMT, KÚ a ředitelé škol v aplikaci správního řádu (pravomoci rozhodování, 
nadřízené orgány) 

2. Jaké další případy se vztahují na rozhodování ve správním řízení, které jsou v kompetenci 
ředitele? 

3. Které případy nerozhoduje ředitel ve správním řízení?  

Základní zásady správního řízení na oblast školství 

• zásada zákonnosti (legality) 
• zákaz zneužití pravomoci 
• veřejná služba jako služba veřejnosti 
• zásada rovnosti 
• zásada ochrany dobré víry, oprávněných zájmů a veřejného zájmu 

 
Úkoly:  

1. Vysvětli výše uvedené zásady 
 

Dokumenty ve správním řízení 

Postup ve správním řízení bude aplikováno na příklad školy Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Správní řízení je zahájeno na podnět.  

Podnět na zahájení správního řízení 

Podnět podává třídní učitel, školní metodik prevence, výchovná poradkyně. Postupuje se na základě 
Školního řádu, který je vydán na základě § 30 školského zákona, který je projednán a schválen 
školskou radou. Školní řád podepisuje ředitel školy. Ředitel podnět posoudí a zahájí správní řízení 
nebo rozhodne o jiném opravném prostředku (např. domluva, důtka ředitele školy). Na našem 
příkladu řešíme podmíněné vyloučení z důvodu nepřítomnosti ve školním vyučování a neomluvené 
absence, celkem v rozsahu 30 hodin. 

Oznámení zahájení správního řízení z moci úřední 

Ředitel oznamuje zahájení správního řízení ve věci podmíněného vyloučení ze školy.  

Úkoly:  
1. Vypracuj výše uvedenou písemnost – Náležitosti oznámení jsou výroková část, 

odůvodnění, poučení.  

Rozhodnutí 

Pokud nejsou připomínky nebo námitky ve stanovené lhůtě, vydá ředitel školy Rozhodnutí.  

Úkoly:  
1. Vypracuj výše uvedenou písemnost – Náležitosti oznámení jsou výroková část, 

odůvodnění, poučení.  
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Odvolání proti rozhodnutí 

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele 
a rozhoduje o něm KÚ Jihomoravského kraje. Odvolání obsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu 
rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor. Odvolání musí obsahovat návrh na řešení.  

Úkoly:  
1. Vypracuj výše uvedenou písemnost.  
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videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména. 

 


