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Záznam webináře: Správní řízení ve školství: jak rozhodovat z pozice 

ředitele školy a dalších vedoucích pracovníků (např. o přijetí či nepřijetí 

dítěte/žáka ke vzdělávání) 
Zahájení správního řízení – vedení správního spisu – práva a povinnosti účastníků 

řízení – náležitosti vydání rozhodnutí  
 

Správní řízení je velmi formální proces, který v praxi škol a školských zařízení vyvolává řadu 

otázek. Přitom se stává, že ředitel školy vede i více správních řízení v průběhu celého 

školního roku. Nejvíce rozhodnutí je vydáváno v době, kdy je rozhodováno o přijetí či 

nepřijetí dítěte/žáka ke vzdělávání. Naplnění všech zákonných požadavků pro toto řízení je 

důležité pro to, aby rozhodnutí nemohlo být napadeno. Proto je nezbytné při správním řízení 

ve školách propojit dva právní předpisy, správní řád a školský zákon, a správně jejich výklad 

použít v praxi. 

 

Přednáší: JUDr. Eva Janečková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Ačkoli školský zákon obsahuje pravidla pro použití správního řádu, 

situace je v praxi velmi nejasná. Ovlivněna je mnoha novelizacemi školského zákona, 

judikaturou Nejvyššího správního soudu i výklady odborníků, které se často ve svých 

názorech zásadně liší. V rámci správního řízení je nezbytné určit, kdo je vlastně správním 

orgánem, kdo za něj jedná. Nezbytné je správně řízení zahájit, vést správní spis, umožnit 

účastníku řízení realizovat jeho práva. Vydané rozhodnutí musí obsahovat všechny podstatné 

náležitosti včetně těch formálních, jako je např. číslo jednací, datum vyhotovení, otisk 

úředního razítka atd.  
 

Komu je webinář určen: všem vedoucím pracovníkům v oblasti školství.  
 

Program nahrávky webináře: 

Vztah správního řádu a školského zákona: 

Základní právní předpisy 

Vztah základních právních předpisů 

Správní řízení ve školách: 

Postavení ředitele školy ve správním řízení 

Vedení správního řízení: 

Oprávněné úřední osoby 

Správní spis 

Spisový přehled 

Nahlížení do spisu 

Zahájení správního řízení: 

Zahájení řízení z moci úřední 

Zahájení řízení na žádost 
Rozhodnutí: 

Formální náležitosti 

Výroková část 

Odůvodnění 

Poučení 

Lhůta pro vydání rozhodnutí  
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Závazná objednávka záznamu webináře Správní řízení ve školství 
Cena záznamu webináře: 1390,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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