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Název tematického celku: Správní řízení v oblasti správy školství 

    Do vlastních rukou  
 Vážená paní 
 Jméno a příjmení 
 PSČ Město 
  
 
V Hustopečích dne 25. 4. 2013  
Č. j. SOŠ 192/13 
 

ROZHODNUTÍ 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, rozhodlo 
v souladu s § 59 a násl., § 165 odst. 2 písm.f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 
ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád,  v platném znění, takto:  

 

Jméno a příjemní, datum narození, bytem adresa, se od 1. 9. 2013 přijímá ke vzdělávání ve střední 
odborné škole a středním odborném učilišti, jehož činnost vykonává Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, do 1. ročníku oboru vzdělání 68‐43‐M/01 
Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání. 

 

Poučení: 

 Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. 
Odvolání se podává u ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hustopeče, 
Masarykovo nám. 1, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.  

Upozornění: 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit 
doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. 

V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka 
dané střední školy. 

 

 jméno a příjmení 
 ředitel střední školy 
 

Účastník řízení:  jméno a příjemní     



Do vlastních rukou 

       Vážená paní                      
       jméno a příjmení 
       ulice  
       PSČ  Město  
         
V Hustopečích 11. 10. 2012   
Č.j.: SOŠ 918/2012 
 
   ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU 

 Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hustopeče, Masarykovo nám. 1, rozhodl na základě ustanovení § 63, § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:  

Jméno a příjmení, datum narození, bytem Napajedla, Pod Kalvárií 636, 763 61  

    se přijímá  

od 15. 10. 2012 ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední  odborná  škola  a  
Střední  odborné  učiliště,  Hustopeče,  Masarykovo  nám. 1, do  4. ročníku oboru vzdělání 68‐43‐
M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání.  

        Odůvodnění: 

Důvodem přijetí do vyššího ročníku je absolvování 1.‐ 3. ročníku oboru 68‐43‐M/01 Veřejnosprávní 
činnost na název a adresa školy. 

Podmínkou přijetí do vyššího ročníku je úspěšné vykonání rozdílových zkoušek v termínu do  
20. 11. 2012 z předmětů: účetnictví, ekonomika a sociální politika, písemná a elektronická 
komunikace. 

            Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se 
podává u ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hustopeče, Masarykovo 
nám. 1, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje 

           jméno a příjmení 
                      ředitel střední školy 
 
Účastník řízení:  jméno a příjmení 

Rozhodnutí převzal  dne: .......................     Podpis: ........................................... 
Vzdávám se práva na odvolání dne: .......................     Podpis: .......................................... 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne: .......................     Podpis: .......................................... 



        Do vlastních rukou  
        Jméno a příjmení              
        ulice, číslo domu  
        PSČ   MĚSTO 
          
Č. j.  SŠ12345   
V Hustopečích dne datum   

  OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ 

Ředitel střední odborné školy a středního odborného učiliště, jehož činnost vykonává Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, oznamuje zahájení 
správního řízení z moci úřední ve věci vyloučení dle § 31, § 165 odst. 2 písm. i), § 183 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jméno a příjmení, datum narození, 
trvalý pobyt. 

Žák jméno a příjmení byl dne 10. 5. 2012 v 10,30 hod. o přestávce přistižen učitelem 
odborného výcviku jméno a příjmení při manipulaci s cigaretou a zapalovačem. Žák jméno a příjmení 
má neomluvenou absenci v teoretickém vyučování 11 hodin, v praktickém vyučování 21 hodin. 
Celkem má 32 hodin neomluvené absence. Žák nerespektuje pokyny učitele, vyrušuje v hodinách, 
nedává pozor, nepracuje v hodinách, pozdní příchody do vyučování. Tímto jednáním porušil 
ustanovení školního řádu v bodech B1.1, B1.2, C1, C2, C4, E6, E7.  

Z tohoto důvodu oznamuje ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 
Hustopeče, Masarykovo nám. 1, zahájení správního řízení ve věci vyloučení jméno a příjmení ze 
školy všem známým účastníkům řízení. 

Okruh účastníků stanovil správní orgán takto: 

jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt (udaná poštovní adresa) 

Účastníci správního řízení a jejich zástupci mohou v průběhu řízení nejpozději do  datum 
uplatnit své připomínky či námitky a v průběhu řízení nahlížet do spisu, pořizovat si výpisy a kopie. Do 
spisů a podkladů řízení lze nahlédnout v kanceláři ředitele SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 
1. Nechá‐li se účastník správního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

 

        jméno a příjemní  
        ředitel střední školy 



        Do vlastních rukou 
        Jméno a příjmení 
        ulice           
        PSČ  Město 
          
Č. j.   SOŠ‐391/2013     
V Hustopečích dne 12. 4. 2013    
 
  USNESENÍ O ZASTAVENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ 

Ředitel středního odborné školy a středního odborného učiliště, jehož činnost 
vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 
zastavuje správní řízení z moci úřední ve věci vyloučení dle § 31 odst. 2, § 165 odst. 2 písm. 
i) , § 183 odst. 1 zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, jméno a příjmení, datum narození, bytem adresa, třída. 

    Odůvodnění: 

 Dne 12. 4. 2013 bylo písemně oznámeno řediteli SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 
1, že žák jméno a příjmení přestupuje na název a adresa školy od 13. 4. 2013. 

Jelikož byl žák jméno a příjemní přijat na jinou školu, odpadl důvod řízení. Z tohoto 
důvodu končí vzdělávání žáka jméno a příjmení na SOŠ a SOU Hustopeče ke dni 12. 4. 2013. 

       Poučení: 

Proti usnesení nelze podat odvolání a nabývá účinnosti dnem poznamenáním do spisu. 

 

 

 

 

        Jméno a příjmení  
       ředitel střední školy  
 
 

Účastník řízení: 
jméno a příjmení   
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• Zákon č. 500/2004 sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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DUM vznikl ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Hustopeče,  
Masarykovo nám. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. 
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol  
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora 
(fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména. 

 

 


