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1. Úvod 

 

Tato publikace je sepsána formou přehledného návodu, který má posloužit vedoucím 

pracovníkům ve školách anebo školských zařízeních, a to v oblasti školské dokumentace 

a obecně administrativy. Současně může sloužit i jako určitý náhled do problematiky 

osobám, které výkon takovýchto vedoucích funkcí teprve zvažují. Publikace v úvodních 

kapitolách naznačuje čtenáři rozsáhlost a komplexnost řešené problematiky, a to 

především formou popisu různých výzkumů v této oblasti učiněných. Seznamuje čtenáře 

s pojmy jako je školská dokumentace a administrativa, vymezuje legislativní rámec 

řešené oblasti. Již předem je nutné podotknout, že publikace je psána na úrovni všech 

druhů škol a školských zařízení v regionálním školství. Tato situace tedy vyžaduje 

určitou míru přizpůsobení se čitatelem, a to do úrovně jím spravované instituce.  

Hned na úvod je potřebné upozornit, že publikace v sobě neobsahuje pasáže týkající 

se pracovněprávní problematiky, pasáže z oblastí legislativy, ekonomiky, financování a 

účetnictví škol a také o oblasti týkající se státní správy ve školství. Je to dáno tím, že pro 

příslušnou oblast naše firma sepsala jiné publikace, úzce specializované na příslušné 

oblasti. Jestli se tedy zajímáte o problematiku pracovních smluv, jmenování do funkce, 

konkurzů, BOZP, mzdového či platového ocenění, zdravotních prohlídek a dalších 

obdobných témat, doporučujeme Vám pořídit si tyto naše publikace. 

Veškerá data a informace, které jsou v publikaci použity, mají svou oporu ve stávající 

legislativě anebo v oficiálních zdrojích. Nejedná se tedy v žádném případě o nahodile 

sestavenou publikaci, ale o materiál, který byl sepsán profesionály, kteří působili ve 

všech oblastech školství. Jde konkrétně o vedoucí pracovníky na úrovních všech druhů a 

typů škol, ale i o odborníky pracující na pozicích v centrální správě či samosprávě, 

samozřejmě v oblasti školství či vzdělávání.  

Upozorňujeme, že tato publikace se nebude dále datově doplňovat a zůstane 

na úrovni roku 2013. Slouží pouze jako ukázka. V placené verzi probíhá jak 

datová, tak i věcná novelizace v čase. 

Příslušný dokument může čtenáři posloužit jako praktický návod pro řešení všech 

oblastí administrativy ve školství (s výjimkou již zmiňované pracovněprávní 

problematiky). Jelikož se jedná o velmi rozsáhlou oblast, je materiál pojat spíše obecně. 

Pro účely větší konkretizace nabízí naše firma obdobnou publikaci v několika 
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konkrétních variantách, psanou vždy na úrovni jednotlivých řešených druhů škol. Jedná 

se o publikace na úrovni mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře a 

vyšší odborné školy. Tyto publikace nejsou pouhou redukcí tohoto rozsáhlého 

dokumentu, právě naopak. Jsou psány mnohem podrobněji, nabízejí rozsáhlé množství 

odkazů na řešené dokumenty a obsahují rovněž praktické ukázky korektně vyplněné 

dokumentace. I z tohoto důvodu jsou příslušné publikace zpoplatněny, a to 

jednorázovým poplatkem 200 Kč včetně DPH. Pro majitele takto zakoupených publikací 

pak existuje možnost zakoupení si roční aktualizace, a to za manipulační poplatek 100 

Kč včetně DPH. 

V případě zakoupení některého z našich produktů pak upozorňujeme na výraznou 

provázanost s našimi webovými stránkami a registry či databázemi, kdy jednotlivá 

řešená data budete mít vždy aktuální, a to i bez zakoupení každoroční aktualizace. 

Aktualizace obsahují především zásadní systémové změny, jako jsou novelizace 

právních předpisů anebo změny systémů na úrovni jednotlivých zainteresovaných 

institucí. Těch se vyskytne během jednoho roku vždy samozřejmě velmi mnoho. 

 

 

2. Vymezení pojmů 

 

Za účelem snadnější vzájemné komunikace a lepšího pochopení jednotlivých 

řešených problematik Vám v této kapitole přinášíme soupis jednotlivých užitých pojmů 

tak, aby bylo vždy možno tyto pojmy dohledat na jednom konkrétním místě. Příslušné 

pojmy jsou uvedeny dle abecedy.  

 

Druhy škol 

Stanoveny na základě školského zákona, a to v § 7, jsou to konkrétně mateřská 

škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední 

odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky. 

 

Formy vzdělávání 

Žák střední školy, vyšší odborné školy anebo konzervatoře může školu navštěvovat 

v různých formách vzdělávání. Zde přinášíme jejich výčet a popis: 
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- denní formou vzdělávání je chápána výuka organizovaná pravidelně každý den 

v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku, 

- večerní formou vzdělávání je chápána výuka organizovaná pravidelně několikrát 

v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla 

v odpoledních a večerních hodinách, 

- dálkovou formou vzdělávání je chápáno samostatné studium spojené s konzultacemi 

v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce, 

- distanční formou vzdělávání je chápáno samostatné studium uskutečňované převážně 

nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené 

s individuálními konzultacemi, 

- kombinovanou formou vzdělávání je chápáno střídání denní a jiné formy vzdělávání 

stanovené tímto zákonem. 

Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše 

o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě. Vzdělání dosažené ve všech formách 

vzdělávání je rovnocenné.  

 

Kategorie oboru vzdělání 

Obory vzdělání se dají dle postupu vzdělávaných osob vzdělávací soustavou 

kategorizovat. Tato kategorizace se projeví v kódu oboru vzdělání, kdy jeho součástí je 

i identifikační písmeno. To určuje užší členění  oborů vzdělání než je stupeň 

vzdělání. Vysvětlující popis jednotlivých písmen. 

B - základní vzdělání 

C - střední vzdělání (praktická škola) 

J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky) 

E - střední vzdělání s výučním listem s nižšími nároky v oblasti všeobecného              

i  obecně odborného vzdělání 

H - střední vzdělání s výučním listem 

L/0 - střední vzdělání s maturitní zkouškou, u kterých je součástí vzdělávání 

i odborný výcvik 

L/5 - poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové studium 

K - střední vzdělání s maturitní zkouškou v gymnáziu 
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M - střední vzdělání s maturitní zkouškou 

P - vyšší odborné vzdělání v konzervatoři  

R - vysokoškolské bakalářské vzdělání 

S - vysokoškolské magisterské vzdělání 

T - vysokoškolské doktorské vzdělání 

 

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 

NACE je statistickou klasifikací ekonomických činností, kterou používá Evropská unie 

(resp. Evropská společenství) od roku 1970. NACE vytváří rámec pro statistická data 

o činnostech v mnoha ekonomických oblastech (např. ve výrobě, zaměstnanosti, 

národních účtech). Statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NACE, lze srovnávat 

v celé Evropské unii. S nižší mírou podrobnosti (na vyšších úrovních) je možné srovnání 

i se světovými statistikami. Používání NACE je povinné pro všechny členské státy 

Evropské Unie. Srovnatelnost dat vytvořených podle klasifikace NACE na světové úrovni 

je dána tím, že NACE je součástí systému statistických klasifikací, které vznikly převážně 

pod záštitou Statistické divize Spojených národů. 

 

Kvalifikační úroveň povolání 

Jedná se o základní třídicí kategorie jednotek práce v Národní soustavě povolání, 

která odráží náročnost požadavků kladených na vykonavatele jednotek práce, může 

dosahovat úrovní 1 (nejméně náročné) - 7 (nejnáročnější) 

 

Národní soustava kvalifikací 

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém 

budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání 

a pracovních pozic. Národní soustava kvalifikací definuje požadavky na odborné 

způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv 

na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá kvalifikace, která je na trhu 

práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje 

nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci. 

NSK nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se 

o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Tvoří spojující systémový rámec pro 



7 

 

počáteční a další vzdělávání. NSK zároveň umožňuje srovnání našich národních 

kvalifikací s kvalifikacemi  

stanovenými a popsanými v jiných evropských státech. 

 

Národní soustava povolání 

Národní soustava povolání (NSP) je veřejně dostupný a soustavně aktualizovaný 

registr povolání vyskytujících se na českém trhu práce. NSP vzniká v souladu se 

zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje 

informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a požadovaných kompetencích. 

Slouží pro podnikovou praxi, při poradenských službách a při ovlivňování trhu práce. 

Základním prvkem struktury NSP je povolání. Povoláním je podle § 5 písmeno f) zákona 

o zaměstnanosti standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého 

seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další 

způsobilost. 

 

Nástavbové studium 

Střední školy mohou organizovat nástavbové studium pro uchazeče, kteří získali 

střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. Vzdělávání se 

uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu pro příslušný obor vzdělání. 

Návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia stanoví vláda 

nařízením. Vzdělávání v nástavbovém studiu trvá 2 roky v denní formě vzdělávání. Žák, 

který úspěšně ukončí nástavbové studium a složí maturitní zkoušku, získá střední 

vzdělání s maturitní zkouškou.  

 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole 

Jeden z povinných údajů zapsaných o škole ve školském rejstříku. V užším slova 

smyslu se jedná o celkovou kapacitu škol. 

 

Obor vzdělání 

Státem garantovaný celek učiva, který v počátečním vzdělávání připravuje žáka na 

budoucí možné zaměstnání v profesi odpovídající tomuto oboru vzdělání. Soupis všech 

oborů vzdělání povolených vyučovat  v rámci ČR je uveden v Nařízení vlády č. 211/2010 

Sb. o soustavě oborů vzdělání. Jednotlivé obory vzdělání mají vždy svůj jednoznačný 



8 

 

sedmimístný identifikační kód. Každému oboru vzdělání odpovídá Rámcový vzdělávací 

program (RVP),  který vymezuje povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; je 

závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání 

dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro 

stanovení výše finančních prostředků. Školní vzdělávací programy (ŠVP) vytvářejí 

jednotlivé školy na základě těchto Rámcových vzdělávacích programů. Souvisejícími 

pojmy pak jsou Stupeň vzdělání a Kategorie oboru vzdělání. 

 

Přijímací řízení 

Zákonem stanovený proces, na základě kterého jsou žáci přijímání do vyššího stupně 

vzdělávání. Často se tento pojem zaměňuje s pojmem přijímací zkouška. Nejedná se 

o totéž, přijímací zkouška stanovena být může, ale i nemusí. Jedná se o pouhou součást 

přijímacího řízení. Žák může být přijat na i základě jiných skutečností než je přijímací 

zkouška, jako je například prospěch. 

 

Rejstřík škol a školských zařízení 

Někdy se také nazývá zkrácené školský rejstřík. Jedná se o státem řízený 

a garantovaný registr. Zápis do tohoto registru je formální akt, kdy škole či školskému 

zařízení vedenému v tomto rejstříku jsou tímto poskytovány finance na vzdělávací 

aktivity. Škola a školské zařízení (bez ohledu na zřizovatele), která chce být zapsána 

v tomto rejstříku, musí splnit poměrně široké množství zákonem stanovených 

povinností. Zapisují se i jednotlivé změny v údajích. Školy, které jsou v rejstříku vedeny, 

mají právo vydávat státem garantované doklady o nabytí stupně vzdělání (např. 

maturitní vysvědčení). 

 

Rekvalifikace 

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 

dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se 

považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou 

kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní 

kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být 

rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností 

v rámci dalšího profesního vzdělávání. 
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Resortní identifikátor IZO 

Jedná se o identifikační číslo školy. Zkratka znamená Identifikační Znak Organizace. 

 

Stupeň vzdělání 

Ucelený blok vzdělávání, zakončený dokladem o absolvování tohoto stupně. 

Absolvent má právo na základě tohoto stupně volit sobě odpovídající povolání. V ČR 

může absolvent dosáhnout těchto stupňů vzdělání, a to na odpovídajících školách. 

 

stupeň vzdělání  

(písmeno kódu oboru vzdělání) 

odpovídající škola 

 

žádné  nedokončená základní škola 

základy vzdělání  kurz k získání základů vzdělání 

základní (B) základní škola 

střední (C,J) jedno a dvouleté obory na střední škole 

střední s výučním listem (E,H) dvou a tříleté obory na středních školách 

střední s maturitní zkouškou (K,L,M) 
čtyř, šesti a osmileté obory na středních 

školách 

vyšší odborné v konzervatoři (P) konzervatoř 

vyšší odborné (N) vyšší odborná škola 

bakalářské (R) vysoká škola 

magisterské (S) vysoká škola 

doktorské (T) vysoká škola 

 

Školská zařízení 

Zařízení, která nabízejí služby žákům, jejich rodičům, ale i pedagogům. Jedná se 

o účelové instituce s různým zaměřením. Jejich existence je dána zákonem 

a zmocňujícími právními předpisy (vyhlášky). Za služby v těchto zařízeních může být 

vyžadována úplata. Jedná se o tato zařízení. 
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Zájmové a další vzdělávání 

Domy dětí a mládeže 

Stanice zájmových činností 

Školní družiny 

Školní kluby 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Školská výchovná a ubytovací zařízení 

Školy v přírodě 

Internáty 

Domovy mládeže 

Školská zařízení pro ústavní výchovu 

Dětské domovy 

Dětské domovy se školou 

Výchovné ústavy 

Diagnostické ústavy 

Střediska výchovné péče 

Školská poradenská zařízení 

Pedagogicko-psychologické poradny 

Speciální pedagogická centra 

Školská zařízení školního stravování 

Školní jídelna 

Školní jídelna-vývařovna 

Školní jídelna-výdejna 

Školská účelová zařízení 

Střediska služeb školám 

Školní knihovny 

Školní hospodářství 

Střediska praktického vyučování 
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Plavecké školy 

Přípravné stupně ZŠ speciální 

Jiná účelová zařízení 

 

Školský zákon 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

 

Typy škol 

Stanoveny vyhláškou č. 13/2005 Sb. o středních školách, konkrétní typy škol 

jsou gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště, střední průmyslová 

škola, střední zemědělská škola, střední zahradnická škola, střední vinařská škola, 

střední lesnická škola, střední rybářská škola, střední zdravotnická škola, hotelová škola, 

střední pedagogická škola, střední umělecká škola, střední uměleckoprůmyslová škola, 

obchodní akademie, odborná škola, odborné učiliště a praktická škola. 

 

Zájmové vzdělávání 

Je možno definovat jako systém krátkodobých i dlouhodobých organizačních forem, 

které umožňují výukové, rekreační, poznávací a tvůrčí volnočasové aktivity účastníků 

a zároveň směřují k uspokojení osobních zájmů, k rozvoji osobnosti, jakož i k celkovému 

zlepšení kvality života jedince a prohloubení jeho nezávislosti. Mezi zájmové vzdělávání 

lze zařadit zejména kulturní a estetickou výchovu, sportovní výchovu, zdravotní 

výchovu, environmentální výchovu, jazykové vzdělávání atd.  

 

Zkrácené studium 

Střední školy, které poskytují střední vzdělání s výučním listem v daném oboru vzdělání, 

mohou v tomto oboru vzdělání uskutečňovat také zkrácené studium pro získání 

středního vzdělání s výučním listem pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem 

v jiném oboru vzdělání. Zkrácené studium trvá 1 až 2 roky v denní formě vzdělávání; 

délku stanoví rámcový vzdělávací program příslušného oboru vzdělání.  
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Zřizovatel 

V určitém slova smysli vlastník školy. Jedná se o orgán, který školu či školské zařízení 

zřizuje, tudíž z pozice zákona za chod, finanční zabezpečení a další činnosti vyplývající 

z právních předpisů odpovídá. V České republice rozlišujeme následující zřizovatele: 

Veřejná škola (zřizovatelé) 

Ministerstvo školství 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Krajské úřady 

Obecní úřady 

Svazky obcí 

Církev 

Soukromník (právnická osoba) 

 

 

3. Administrativa ve školách a školských zařízeních 

 

Administrativa a čas, který zabere. Dva nerozlučitelné pojmy, kdy jeden přímo 

úměrně implikuje navýšení druhého. Jedná se o jednu z nejčastěji a nejvíce 

kritizovaných oblastí, a to nejen v prostoru českého školství. Jak to tedy 

s administrativou ve školách skutečně je? Dovolíme si Vám nyní uvést krátkou ukázku 

z analýzy, kterou jeden z našich pracovníků obhájil na Univerzitě Karlově v rámci studia 

na katedře školského managementu na výbornou. Je tedy zjevné, že závěry z analýzy 

vyplývajícími souhlasili i významní odborníci na téma vzdělávání v České republice. Celá 

kapitola nám má pouze nastínit některá zajímavá statistická čísla a vytvořit si tím tak 

představu o potřebnosti časového managementu v případě řízení školy. Nyní již 

k samotné analýze. Jestliže se českých ředitelů škol anebo jejich zástupců, případně 

jiných vedoucích pracovníků ve školství zeptáte, kterou z  činností vykonávají nejméně 

rádi, s určitostí by oblast administrativy obsadila jedno z prvních míst. Pokud se jich 

dále zeptáte, kolik času touto aktivitou stráví, zřejmě Vám uvedou velmi významné číslo. 

Je ovšem nutné být k tomuto číslu velmi skeptický. Je zřejmě v lidské povaze, že při 
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takovýchto otázkách lidé přehánějí a příslušný podíl času poněkud nadsazují. Jen pro 

ilustraci, čeští ředitelé uvádí, že administrativní činnosti jim zaberou v průměru 55,8 % 

jejich pracovní doby. Z reálného výzkumu1 na konkrétních pracovištích však jen pro 

srovnání vyplývá hodnota o mnoho nižší. Pro vysvětlení je potřebné doplnit, že jen 

přímá pedagogická činnost řediteli zabere poměrně významný podíl času. Nejvíce se pak 

tato výtka týká ředitelů škol mateřských. 

V souladu s touto situací je tedy logické, že nejvyšší podíl trávení času 

administrativou uvádějí ředitelé škol základních uměleckých (67,1 %), vyšších 

odborných (57,5 %) a také středních (60,6 %), nejnižší pak ředitelé škol základních 

(51,4 %) a mateřských (52,1 %). Zjednodušeně by se dalo říci, že tito ředitelé na ni 

prostě nenacházejí čas. Jestliže tedy budeme daná čísla akceptovat a doplníme je oběma 

extrémními hodnotami, které ředitelé škol mohou strávit přímou pedagogickou činností 

v jednotlivých druzích škol, dojdeme k neoddiskutovatelnému závěru. Ředitelům 

českých škol zcela jednoznačně zbývá jen mizivé množství času na manažerské 

a marketingové řízení škol a také na jakékoliv jiné činnosti spjaté s výkonem jejich 

funkce. 

Ředitelé českých škol stráví na pracovišti v průměru 2 680 minut v průběhu 

jednoho úplného pracovního týdně. Daná informace vyplývá z dříve uvedeného 

výzkumu2, což činní necelých 9 pracovních hodin denně. Je pochopitelné, že 

u jednotlivých druhů škol, ale i u jednotlivých konkrétních škol může být dosaženo velmi 

odlišných hodnot, přesto lze považovat příslušná naměřená čísla za poměrně výstižná 

a objektivní. Pokud je tedy budeme akceptovat, vyplyne nám z nich zásadní alarmující 

informace. Ředitelům českých škol skutečně nezbývá čas na mnohé důležité aktivity, 

které jsou jim stanoveny na základě platné legislativy. Zcela kritická situace je pak 

především v mateřských školách, kde by po vypořádání veškeré administrativy a po 

                                                
1 JANDA, Miroslav - ŠŤÁVA, Jan. Analýza činnosti v práci ředitele(ky) školy v současné transformaci české 

vzdělávací soustavy. Technológia vzdelávánia, Nitra, Slovensko, ISSN 1335-003X, 2009, vol. XVI, 

no. 1/2008, s. 16. 

2 JANDA, Miroslav - ŠŤÁVA, Jan. Analýza činnosti v práci ředitele(ky) školy v současné transformaci české 

vzdělávací soustavy. Technológia vzdelávánia, Nitra, Slovensko, ISSN 1335-003X, 2009, vol. XVI, 

no. 1/2008 
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splnění své vyučovací povinnosti neměl řediteli školy v podstatě zbýt už žádný čas na 

jakékoliv jiné činnosti3. Ani u jiných druhů škol tomu ale není o mnoho lépe.  

 

Graf č. 1: Přehled o činnostech vykonávaných řediteli škol na jednotlivých druzích 

škol v průběhu průměrného týdne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: PPČ-přímá pedagogická činnost4 

 

Celkově z daných průzkumů vyplývá známý fakt, že ředitelé českých škol jsou 

časově velmi zaneprázdněni a ačkoliv svou činnost vykonávají se značným úsilím 

a s nejlepším možným vědomím a svědomím, nezbývá jim již mnohdy čas na některé 

z podstatných činností a asi je někdy i zanedbávají. Tato situace se však může ve svém 

důsledku obrátit proti kvalitě systému samotného, a to ať už se jedná o absenci řešení 

konkrétních problémů na pracovišti, ale také např. ve věci jejich dalšího odborného 

a profesního rozvoje.  

Aby byla administrativní zátěž vedoucích pracovníků v českých školách alespoň 

o něco zmírněna, využívá mnoho škol některá ze softwarových řešení určených pro 

                                                
3 Jinými činnosti myšleny např. manažerské a marketingové řízení školy, kontrolní činnosti, ekonomická a 
legislativní oblast, kontakt s rodičovskou veřejností, odborné vzdělávání, personální práce, školení, 
jednání s učiteli, jednání se zřizovatelem, kázeňské problémy žáků, rozhovory s rodiči, tvorba článků, 
příprava na akce, suplování, návštěvy a další. 

4 PPČ stanovena na základě Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. 
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oblast školství. Z tohoto důvodu byly české školy požádány o vyjádření, do jaké míry 

využívají ve svých školách některé ze softwarových řešení. Z vyjádření škol vyplývá, že 

cca 98 % škol nějaký software využívá (tedy pouze cca 2 % škol řeší svou 

administrativní agendu bez pomoci počítačů) a jejich absolutní většina pak používá 

kombinaci více programů najednou. Problematika nedostatečného softwarového řešení 

se pak týká bezvýhradně mateřských škol, kde je takto nevybaveno cca 10 % škol. 

Nejčastějším softwarem využívaným v českých školách je kancelářský balík 

Microsoft Office, který využívá dle dotazníkového šetření 62 % škol. Nejčastěji jej pak 

využívají školy střední (75 %) a vyšší odborné školy (80 %). Dá se také předpokládat, že 

významná většina škol, které neuvedly příslušné řešení, využívá některý z jiných 

kancelářských balíků (např. Open Office). Takovouto možnost zvolilo 20,9 % škol. Jak se 

dalo předpokládat, nejčastěji tomu tak bylo u škol základních (25,5 %) a základních 

uměleckých (26,3 %). Za určitý problém lze opětovně považovat využití kancelářského 

softwaru ve školách mateřských, kde s určitostí existují školy, které tento typ softwaru 

vůbec nevyužívají. 

 

Graf č. 2: Využití softwaru v českých školách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejrozšířenějším softwarem určeným a zacíleným zcela na oblast českého 

školství je softwarový balík programů Bakaláři, který využívá 41,9 % českých škol. 
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Nejčastěji je pak používán na školách středních (75 %), nejméně pak zcela logicky ve 

školách mateřských (23,5 %), pro které se v tomto případě jedná zřejmě o příliš 

komplexní a tím pádem i drahé řešení. Poměrně častým řešením je pak využití softwaru 

šitého přímo na míru, a to konkrétně pro oblast základního vzdělávání. Tím je 

softwarový balík DM Software. Využívá jej 42,6 % základních škol. 

Takřka polovina českých škol (47,3 %) pak uvedla, že využívá i některé jiné 

programy, které se pro jejich účely jeví jako vhodné. Jedná se konkrétně o programy 

uvedené v tabulce níže. Je potřebné dodat, že se vzrůstajícím stupněm školami 

nabízeného vzdělání roste i podíl škol uvádějících tuto možnost. 

 

Tabulka č. 1: Přehled jiného nejčastěji používaného software v českých školách 

Pořadí Software Zaměření software 

1 VEMA řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky 

2 GORDIC ekonomika, spisová služba, registry, personalistika 

3 SAS Software strategické řízení organizace 

4 JPH Software - 

Klasifikace 

základní umělecké školy 

5 Helios Fenix informační systém pro veřejnou správu a samosprávu 

 Pozn.: Software řazen sestupně dle frekvence výskytu 

 

Nejčastěji školy využívají nad rámec dříve uvedených programů softwarové 

řešení firem Vema a také Gordic. Časté jsou také produkty firem SAS Software a JPH 

Software. V posledním jmenovaném případě se pak jedná o softwarové řešení určené 

konkrétně základním uměleckým školám. 

Celkově lze u dané problematiky konstatovat, že software využívaný v českých 

školách je poměrně variabilní a jedná se v současné době již o spíše strategického 

pomocníka, který napomáhá vedoucím pracovníkům ve školách zvládnout nelehké úkoly 

z oblasti administrativy. Je zřejmě nemožné si i jen představit jakým způsobem by 

v dnešní době postupovaly školy, jestliže by tento software neměly k dispozici. 

Celkově lze dle našeho názoru vidět, jak je problematika školské administrativy, 

potažmo nejvíce vyplňování různé školské dokumentace rozsáhlá, nepřehledná 

a především časově náročná. Věříme, že Vás předešlé řádky nijak zásadně 
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nedemotivovaly a spíše Vás navnadily k tomu, jak se s danou problematikou co nejlépe 

vypořádat. O tom však již budeme dále pokračovat v následující kapitole. 

 

4. Školská dokumentace 

 

Následující kapitola bude věnována problematice školské dokumentace, kdy 

z pohledu vedení školy se jedná především o problematiku sběru dat, a to z různých 

odvětví lidské činnosti, vždy ovšem v rozsahu vedení školy či přidruženého školského 

zařízení.  

Data jsou ve školách či školských zařízeních sbírána převážně za účelem dalšího 

zpracování a potenciálního následného využití. Sbíraná data (případně i jiné informace) 

by se dala klasifikovat a rozdělit hned z několika různých hledisek. Asi nejzákladnějším 

členěním dat je jejich rozdělení na kategorie podle zmocnění, na základě kterého jsou 

tato data sbírána. Můžeme např. rozlišit data, která jsou sbírána na základě 

legislativního předpisu anebo na základě pokynu zřizovatele, případně ze zcela jiných 

důvodů. 

Jinou kategorizací by pak mohlo být rozdělení dat na základě organizace či úřadu, 

který příslušná data sbírá a analyzuje, ale mnohdy i sám vyhodnocuje. Důležitou roli 

hraje rovněž intenzita sběru. Data mohou být sbírána podle určité periodicity anebo 

mohou být sbírána zcela nahodile. 

Pro bližší představu je vhodné uvést tabulku, ve které je příslušná kategorizace 

provedena, a to vždy i s uvedením příkladu dat spadajících do příslušné kategorie. 

 

Tabulka č. 2: Kategorizace různých typů dat v oblasti školství 

Hledisko kategorizace Jednotlivé kategorie Příklad 

1.) Podle zmocnění ke 

sběru 

Legislativní předpis Vedení matriky škol 

a školských zařízení 

 Pokyn zřizovatele či jiného 

orgánu 

Rozbory financí, odpisové 

plány  

 Nahodilý sběr Rychlá šetření 

2.) Podle organizace MŠMT (včetně agendy Vedení matriky škol 
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pověřené sběrem bývalého ÚIV a OPŘO5) a školských zařízení 

 ČŠI Záznamy o úrazech 

 Český statistický úřad Statistický výkaz o platech 

 Krajský úřad Rozbory financí 

 Obecní úřad Odpisové plány 

 Úřad práce Oznámení o plnění 

povinného podílu ZTP 

 Finanční úřad Vyúčtování daně z příjmu 

 Ministerstvo financí Rozvaha, výsledovka 

 Okresní správa sociálního 

zabezpečení 

Evidenční listy 

důchodového zajištění 

 Pojišťovny Hlášení škod 

 Inspektorát bezpečnosti 

práce 

BOZP 

 Ostatní Faktury, doklady 

o objednávkách potravin 

3.) Podle intenzity sběru Denně Zápis do třídní knihy 

 Týdně Týdenní učební plán 

 Měsíčně Výkaz odučených hodin 

 Čtvrtletně Rozvaha, výsledovka 

 Půlročně Výkaz o počtech žáků 

 Ročně Rozbor hospodaření 

 Periodicky dle vyšší 

periody 

Statistické výkazy ke sčítání 

lidu, domů a bytů  

 Nahodile Platové a pracovní zařazení 

zaměstnance 

4.) Podle oblasti využití Vzdělávání, pedagogický 

proces 

Vedení matriky škol 

a školských zařízení 

 Pracovní právo BOZP 

 Ekonomika a financování Rozvaha, výsledovka 

 Marketing a management Agenda spojená s provozem 

                                                
5 OPŘO = Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (např. NÚV, CERMAT, NIDV, NIDM) 
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internetových stránek školy 

 Personalistika a vedení lidí Zápisy s pedagogických rad 

 

Je nutné podotknout, že příslušné členění vzniklo na základě několikaleté praxe, 

nejedná se tedy o kategorizaci obecně zavedenou. Je tedy možné a zcela oprávněné, že 

lze s určitostí nalézt velké množství jiných variant členění. 

Uvedené kategorie zdrojů dat jsou tedy jakousi hrubou ukázkou řešené 

problematiky, zcela jistě mohou být ve školách či případně školských zařízeních sbírána 

i jiná data. I tato ukázka ovšem dokladuje, jak široký a různorodý je daný prostor a jak 

velkou agendu vedoucí pracovníci ve školách musejí spravovat. 

Samotný sběr dat, potřebný k dříve avizovaným účelům, je jakousi první reálnou 

akcí vyvolanou z podstaty řešené problematiky. Jednotlivá data jsou sbírána, 

zpracovávána a následně vykazována a využívána různými formami a také 

organizacemi. Je potřebné podotknout, že všechna data jsou bezvýjimečně sbírána 

za pomoci pracovníků škol, mnohdy jsou těmito pracovníky současně i zpracovávána.  

Pro účel této kapitoly bude velmi vhodné využít první z dříve nabízených 

možných členění jednotlivých zdrojů dat, tedy členění podle zmocnění, na základě 

kterého jsou data sbírána. V rámci této kategorizace jsou největší a nejdůležitější 

kategorií ta data, která jsou sbírána na základě nějakého legislativního předpisu. 

Legislativní nebo také právní předpis je obvykle chápán jako pramen práva vydaný 

jednostranně orgánem veřejné moci, který obsahuje jednu, zpravidla ale více právních 

norem nebo jejich složek. Jde o právní normativní akt, který obsahuje právní pravidla6. 

V českém právním řádu se rozlišují následující typy právních předpisů: 

 Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod a ústavní zákony, 

 zákony a zákonná opatření, 

 nařízení (vlády, obce nebo kraje), 

 vyhlášky (ústředního orgánu státní správy nebo jiného úřadu zmocněného 

k jejich vydávání, obce nebo kraje). 

Nejvýznamnějším a nejzávaznějším právním předpisem, který zachycuje oblast 

celého regionálního školství je školský zákon7. Především § 28 je pak věnován 

                                                
6 Jaromír Harvánek a kol.: Teorie práva. Aleš Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-104-5, str. 252 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_%28pr%C3%A1vo%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1konn%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD_Sen%C3%A1tu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_%28%C3%BAzemn%C3%AD_jednotka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
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problematice dokumentace škol a školských zařízení. Ovšem i další ustanovení 

příslušného zákona jsou závazná pro jiné neméně důležité akty týkající se sběru dat.  

Množství úkonů spadajících do příslušné problematiky je stanoveno na základě 

zmocňujících právních předpisů školského zákona, tedy na základě nařízení vlády 

a vyhlášek. 

Oblast sběru, zpracování, ale rovněž uchovávání dat zasahuje svým rozměrem také 

do právních předpisů jiných resortů či do obecnějších oblastí a celků, jakými jsou 

například bezpečnost a ochrana zdraví anebo archivace dokumentů. 

Úplný (pokud možno) seznam právních předpisů popisující příslušnou oblast je 

k dispozici v následující tabulce.  

 

Tabulka č. 3: Seznam právních předpisů zasahujících do oblasti školské 

administrativy  

Index 

právního 

předpisu 

Název právního předpisu Řešený okruh 

Předpisy platné pro všechny školy 

Z8 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Dokumentace škol 

(školní matrika) + 

množství jiných úkonů 

Z 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů 

Oblast pedagogických 

pracovníků 

Z 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 

Další vzdělávání ve 

školách 

Z 101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů 

Ochrana osobních 

údajů 

Z 499/2004  o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů 

Archivace dokumentace 

                                                                                                                                                   
7 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

8 Pro další účely zavedeny následující zkratky: Z – zákon č. XXX Sb., NV – nařízení vlády č. XXX Sb., V – 
vyhláška č. XXX Sb. 
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Z 500/2004 Správní řád Rozhodnutí ve 

správním řízení 

Z 21/2006 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a 

o ověřování pravosti podpisu a o změně 

některých zákonů (zákon o ověřování) 

Opis a stejnopis 

Z 258/2000 o ochraně veřejného zdraví Ochrana veřejného 

zdraví 

Z 262/2006 Zákoník práce Pracovní záležitosti  

Z 563/1991 o účetnictví Oblast účetnictví, 

inventarizace a další 

Z 320/2001 o finanční kontrole Finanční kontrola 

Z 373/2011 o specifických zdravotních službách Pracovněprávní vztahy 

V 364/2005 o vedení dokumentace škol a školských 

zařízení a školní matriky a o předávání údajů z 

dokumentace škol a školských zařízení a ze 

školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a 

školských zařízení) 

Školní matrika 

V 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

žáků a studentů mimořádně nadaných 

Vzdělávání postižených 

a nadaných dětí, žáků a 

studentů 

V 223/2005 o některých dokladech o vzdělání Tiskopisy vysvědčení 

V 3/2015 o některých dokladech o vzdělání (nová) Tiskopisy vysvědčení 

V 15/2005 kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů a výročních zpráv 

Výroční zprávy škol 

V16/2005 o organizaci školního roku Organizace školního 

roku 

V17/2005 o podrobnějších podmínkách organizace České 

školní inspekce a výkonu inspekční činnosti 

Problematika ČŠI 

V 64/2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Úrazy žáků 

V 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních 

Dokumentace 

poradenských zařízení 

V 74/2005 o zájmovém vzdělávání Zájmové vzdělávání 

V 107/2005 o školním stravování Školní stravování 
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V 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích 

zařízeních a školských účelových zařízeních 

Výchovná a ubytovací 

zařízení 

V 36/2006 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a 

o ověřování pravosti podpisu 

Opis a stejnopis - 

podrobnosti 

Z 137/2006 o veřejných zakázkách Pravidla vztahující se 

k veřejným zakázkám 

V 208/2007 o podrobnostech stanovených k provedení 

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

Tiskopisy osvědčení 

V 519/2004 o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a 

zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci 

zaměstnanců 

Rekvalifikace 

V 176/2009 kterou se stanoví náležitosti žádosti o 

akreditaci vzdělávacího programu, organizace 

vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob 

jeho ukončení 

Rekvalifikace 

V 274/2009 o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší 

povolené počty dětí, žáků a studentů nebo 

jiných obdobných jednotek vedených v 

rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí 

Školská zařízení 

vyjmutá ze školské 

dokumentace 

V 55/2005 o podmínkách organizace a financování soutěží 

a přehlídek v zájmovém vzdělávání 

Školní soutěže 

V 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků 

DVPP 

V 54/2005 o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisích 

Konkurzy na ředitele 

škol a školských 

zařízení 

V 263/2007 kterou se stanoví pracovní řád pro 

zaměstnance škol a školských zařízení 

zřízených Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným 

svazkem obcí 

Pracovní řád 

V 114/2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb FKSP 
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V 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich 

úhradě v příspěvkových organizacích 

zřízených územními samosprávnými celky 

Stravování 

V 492/2005 o krajských normativech Normativy 

V 383/2209 technická vyhláška o účetních záznamech Účetnictví 

V 410/2009 k provedení zákona o účetnictví pro některé 

vybrané účetní jednotky 

Účetnictví 

V 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků Inventarizace 

NV 75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků 

Stanovení rozsahu 

výuky 

NV 

222/2010 

o katalogu prací ve veřejných službách a 

správě 

Katalog prací 

Předpisy platné jen pro určitý druh, typ či zaměření školy 

Z 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a o změně dalších zákonů 

Ústavní a ochranná 

výchova 

Z 306/1999 o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením 

Platí pouze pro 

soukromé školy 

Z 218/2000 o rozpočtových pravidlech Hospodaření 

příspěvkových 

organizací MŠMT 

Z 219/2000 o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích 

Zřizování škol jako 

příspěvkových 

organizací MŠMT 

Z 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Hospodaření 

příspěvkových 

organizací krajů 

Z 128/2000 o obcích Rozpis finančních 

prostředků 

Z 129/2000 o krajích Rozpis finančních 
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prostředků 

Z 131/2000 o hlavním městě Praze Rozpis finančních 

prostředků 

Z 3/2002 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů 

(zákon o církvích a náboženských 

společnostech) 

Zřizování škol církvemi 

V 671/2004 kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních 

školách 

Přijímací řízení na SŠ, 

zápisový lístek 

V 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou 

Maturitní zkouška – 

protokoly atd. 

V 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách 

závěrečnou zkouškou a o ukončování 

vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 

Závěrečné zkoušky na 

SŠ a absolutorium v 

konzervatoři 

V 14/2005 o předškolním vzdělávání MŠ 

V 48/2005 o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky 

ZŠ 

V 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři 

SŠ a konzervatoře 

V 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání VOŠ 

V 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání ZUŠ 

V 33/2005 o jazykových školách s právem státní jazykové 

zkoušky a státních jazykových zkouškách 

Jazykové školy 

s právem SJZ 

 

Ačkoliv se může zdát, že škála právních předpisů, které ukládají povinnost 

nakládání s daty, není až zase tak příliš široká, je nutné si uvědomit, že jen příkladem 

školský zákon těchto povinností ukládá hned desítky.  

Druhou kategorií dat, jejichž povinnost sběru nevyplývá s žádného právního 

předpisu, jsou data vyvolaná na popud zřizovatele školy anebo jiného státního orgánu.  

Obrovská kvanta různých informací proudících mezi školou a jejím zřizovatelem 

zakládají na správné a efektivní funkčnosti dané školy. Mnohdy se ovšem při této 
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příležitosti setkáváme s určitou duplicitou, kdy zřizovatel školy často vyžaduje od 

vedoucích pracovníků školy provádět různá šetření či jiné úkony, které se jeví jako 

podvojné k již legislativně ukotveným (velmi často se jedná např. o sběr dat, která jsou 

obdobou matriky školy). Také se setkáváme s jevem, kdy zřizovatel nepřiměřeně 

zatěžuje ředitele škol získáváním informací, která jsou jinak volně k dispozici a mohl by 

si je tudíž obstarat svépomocí. 

Častým odběratelem dat škol či školských zařízení jsou také různé přímo řízené 

organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zřejmě nejčastějším je pak 

Česká školní inspekce. Jedná se především o různá tematicky zaměřená šetření anebo 

ankety, které se snaží nalézt odpovědi na aktuální problémy anebo výzvy v resortu 

školství. Mezi další časté organizace provádějící výzkumnou činnost v příslušném 

prostoru se řadí také Národní ústav pro vzdělávání. 

V neposlední řadě je potřebné doplnit stávající výčet rovněž o různá nahodilá 

šetření, která vychází z popudu různých komerčních subjektů, popřípadě ze žádostí 

např. studentů či odborníků a výzkumníků v dané oblasti. 

Šíře datových vstupů v oblasti řízení škol či školských zařízení je takřka 

bezmezná a setkáváme se s ní takřka každý den. Záleží pak pouze na ochotě se těmito 

výzvami zabývat, popřípadě se s povinnými co nejefektivněji vypořádat. 

Jak bylo dříve naznačeno, data ze sběrů jsou zpracovávána, a to mnohdy 

centrálně. U dat získaných sběrem do školní matriky je orgánem zodpovědným za tento 

proces stanoveno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to na základě odst. 

5 § 28 školského zákona. K tomuto účelu pak může využít rovněž služeb jím zřízené 

právnické osoby, tedy vlastní přímo řízené organizace. Tato varianta byla ještě 

donedávna praktikována, od nedávna probíhá samotný proces podle jiných pravidel, a to 

z důvodu dříve uvedeného zániku Ústavu pro informace ve vzdělávání. Co ovšem 

stanoveno zůstalo, je rozsah, obsah a také zmocnění pro další práci s daty.  

Konkrétně je v příslušném ustanovení školského zákona uložena povinnost 

ministerstvu sdružovat pro statistické účely a pro účely plnění dalších povinností 

stanovených ministerstvu tímto zákonem údaje z dokumentace škol a školských zařízení 

a ze školních matrik s výjimkou některých údajů (údaje o zdravotní způsobilosti ke 

vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá 

na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, 
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telefonické spojení). Údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, 

včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, popřípadě údaj o tom, zda 

je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným 

zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut, se 

pak sdružují v anonymizované podobě. 

Jelikož se práce nezabývá výhradně daty ze školské matriky, je potřebné 

upozornit na situaci, kdy mnohé jiné datové vstupy jsou zpracovávány spíše na úrovni 

školy než na úrovni nějakého centrálního úřadu. Jako příklad lze uvést data týkající se 

zaměstnanců, potažmo jejich platů a mezd. Příslušná data jsou velmi často nejprve 

sumarizována a zpracovávána do agregovaných celků a teprve následně zaslána 

odpovídajícím úřadům. Aby nedošlo k mylnému závěru, je potřebné dodat, že daná 

problematika se rovněž týká i dat ze školní matriky. Mnohá individuální data jsou 

nejprve na základě vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských 

zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení 

a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) na úrovni školy 

zpracována (agregována) a teprve následně zaslána k dalšímu využití. Příslušná předání 

probíhají opětovně za pomoci již dříve zmiňovaných výkazů. Celkově shrnuto tedy platí, 

že významná část činností z hlediska zpracování dat probíhá spíše na úrovni školy než 

na úrovni odpovědných úřadů, stejně jako v případě sběru těchto dat. 

Na začátku práce s daty byl výkonový výkaz anebo jiná obdobná dokumentace, do 

níž bylo potřebné doplnit odpovídající data. Ačkoliv byla práce s vyplněním jistě časově 

náročná, ve srovnání s následnou agregací a zpracováním se jednalo o poměrně krátký 

časový úsek. K čemu ale veškerá ta práce, nebylo to všechno zbytečné? Jaká je tedy 

užitnost těchto dat? Co vše z nich lze získat a kde to případně zjistit? 

Míra výstupů ze všech sbíraných a zpracovávaných dat je poměrně široká, jejich 

škála by zabrala mnoho stránek této práce, pokud bychom se je jen pokusili výčtově 

vypsat. Proto se pokusíme učinit pouhou kategorizaci nejzákladnějších datových 

výstupů, a to v níže uvedené tabulce. 
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Tabulka č. 4: Nejvýznamnější kategorie výstupů vzniklých na základě sběru 

a zpracování dat ze škol 

Výstup Oblast dat 

Statistická ročenka školství - Výkonové ukazatele Školní matrika 

Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové 

prostředky 

Školní matrika 

Statistická ročenka školství – Ekonomické ukazatele Školní matrika 

Statistická ročenka školství – Vývojová ročenka Školní matrika 

Rejstřík škol a školských zařízení Sít škol a školských 

zařízení 

Rejstřík školských právnických osob Sít škol a školských 

zařízení 

Výroční zprávy škol Účetnictví 

Rozvahy, výsledovky Účetnictví 

Obchodní rejstřík* Soukromé školství 

Databáze rekvalifikací Další vzdělávání 

Databáze akreditací DVPP9 DVPP 

Databáze zpráv ČŠI Kontrola 

Databáze zpráv finančních úřadů* Finanční a daňová 

kontrola 

Národní soustava kvalifikací Další vzdělávání 

Národní soustava povolání Další vzdělávání 

a velké množství dalších ….  

Pozn.: *) Jedná se o převážně výstupy, kde data ze škol poskytují pouhou dílčí základnu výstupu 

 

Uvedené výstupy jsou pouze orientační, obsahující nejvyužívanější data. Nejedná 

se tedy o úplný souhrn vzniklých výstupů, ale o jejich pouhý vzorek. Výstupy jsou 

nejčastěji k dispozici, anebo jsou případně archivovány, u úřadů a organizací stojících 

mimo původní školu, na které proběhl počáteční sběr dat. 

Zřejmě nejvýznamnějším výstupem pak jsou výkonové ukazatele Statistické 

ročenky školství, které současně s vývojovou ročenkou slouží jak tvůrcův vzdělávací 

                                                
9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

http://www.uiv.cz/rubrika/98
http://www.uiv.cz/rubrika/99
http://www.uiv.cz/rubrika/99
http://www.uiv.cz/rubrika/100
http://www.uiv.cz/rubrika/101
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politiky, tak i zřizovatelům a jednotlivým školám k možnému reagování na vnější výzvy 

v oblasti školství. 

Využitím nejen zmiňované Statistické ročenky školství vzniká nepřeberné 

množství prací navazujících na výstupní data a rovněž i spousta ať už státních, tak 

i nestátních organizací, které s příslušnými daty dále pracují. Obdobně činí samozřejmě 

i samotné ministerstvo, které na základě těchto analýz dat nastavuje systémové kroky, 

kterými směruje českou vzdělávací politiku. 

Významným odběratelem školských dat je také např. ČSÚ10, pro který je oblast 

vzdělávání jednou ze zákonem stanovených řešených problematik a je také součástí 

Statistické ročenky České republiky. Obecně se dá konstatovat, že mezi jednotlivými 

resorty a dalšími státními úřady je založena kvalitní spolupráce a prostupnost dat mezi 

jednotlivými oblastmi řízení státu tak významně ovlivňuje průřezová řešená témata. 

Jako příklad lze uvést data čerpaná z úřadů práce, agregovaná centrálně v resortu práce 

a sociálních věcí, která jsou následně využita k analytickým studiím, zabývajícím se 

uplatnění čerstvých absolventů na trhu práce. Tyto tematické studie a mnohé další jsou 

zpracovávány organizací NÚV11, přímo řízenou ministerstvem školství. Poněkud širší 

přehled takovýchto organizací lze nalézt v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 5: Přehled organizací a úřadů, které využívají statistické výstupy 

z oblasti vzdělávání 

 Název organizace anebo úřadu Řešená agenda 

Národní ústav pro vzdělávání Uplatnění absolventů na trhu práce, poradenství 

Česká školní inspekce Tematické zpráv 

Národní institut pro další 

vzdělávání 

Pedagogové, DVPP 

Národní institut dětí a mládeže Mládež, sport 

Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání - CERMAT 

Maturitní zkouška 

Český statistický úřad Tematicky zaměřené statistiky 

                                                
10 ČSÚ - Český statistický úřad 

11 NÚV - Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí Trh práce, (ne)zaměstnanost 

Krajské úřady Tematické zprávy, řízení škol 

Obecní úřady Tematické zprávy, řízení škol 

Národní vzdělávací fond Předvídání kvalifikačních potřeb, celoživotní 

učení 

Úřady práce (Ne)zaměstnanost 

Zřizovatelé škol Řízení škol 

Vysoké školy Agendy spjaté se studenty a pedagogy 

Školy Agendy spjaté s dětmi, žáky, studenty a pedagogy 

Školská zařízení Agendy spjaté se službami dětem, studentům 

a pedagogům 

Nestátní neziskové organizace Široká škála činností v oblasti vzdělávání 

Hospodářské komory a svazy Uplatnění absolventů na trhu práce, poradenství, 

(ne)zaměstnanost 

Sociální partneři (např. odbory 

anebo odborové svazy) 

Uplatnění absolventů na trhu práce, 

(ne)zaměstnanost 

a velké množství dalších ….  

 

Uvedená tabulka samozřejmě není úplná, jedná se pouhý přehled nejčastějších 

aktérů, kterých se příslušná problematika týká. 

Závěrem této kapitoly by se dalo zřejmě konstatovat, že prostor využití 

statistických dat v oblasti školství, obsáhleji pak v celé oblasti vzdělávání, je velmi široký 

a pestrý. S daty, která jsou nejprve sbírána v jednotlivých školách či školských 

zařízeních, se setkáváme nejen v prostoru škol anebo také v prostoru akademického 

bádání. Školská data jsou nedílnou součástí informací pro tvůrce vzdělávací politiky 

státu, ale například i podkladem pro sestavování každoročních státních rozpočtů. 

Obecně lze s velkou jistotou tvrdit, že průřezově jsou školská data využívána v mnoha 

jiných oblastech lidské činnosti, a to i v takových, kde bychom je s určitostí ani 

neočekávali. 

 

 

5. Matrika škol a školských zařízení 
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Zřejmě nejdůležitějším zdrojem statistických dat, jejichž následné využití a další 

aplikovatelnost má zcela zásadní rozměr pro celou oblast školství, jsou data získaná na 

základě sběru do matriky škol a školských zařízení. Jedná se o soubor dat, která jsou 

sbírána na základě ustanovení § 28 odst. 2 a 3 školského zákona prostřednictvím tzv. 

výkonových výkazů, a to v každé jednotlivé škole či školském zařízení v ČR. Tato data 

následně slouží jak inkriminovaným školám, ale i zřizovatelům, tvůrcům vzdělávací 

politiky a také odborné a laické veřejnosti. Jak z předchozího vyjádření vyplývá, tato 

data jsou po prvotním zpracování a nezbytné agregaci12 veřejně přístupná. 

Pro lepší názornost uvádíme schéma procesu, který by nám měl přiblížit putování 

dat od naplňování jednotlivých výkonových výkazů školami až k výsledným souhrnům 

a aplikacím. 

Obecně se dá konstatovat velmi vysoká efektivita celého procesu, neboť z celkem 

24 různých výkonových výkazů (zařazeny všechny druhy a typy škol), kdy jednotlivá 

škola vyplňuje v průběhu školního roku maximálně 7 různých výkazů (jedná se ovšem 

o extrémní případ, velmi často jde o mnohem nižší počet), se každoročně vytěží 

nepřeberné množství informací rozličného charakteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Agregací je myšlen proces seskupení individuálních dat do větších celků. Příkladem může být seřazení 

všech věkových jednotek žáků určitého typu škol v kraji do větších věkových kategorií. Jedná se do jisté 

míry o určitou anonymizaci individuálních dat.  
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Obrázek č. 1: Schéma průběhu statistického zjišťování v oblasti výkonů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6: Soupis výkonových výkazů  

Poř. 

číslo Výkaz Název výkazu 

1 S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole 

2 S 1-01 o mateřské škole 

3 Z 2-01 o školní družině – školním klubu 

4 M 3 o základní škole – (výstup ze školní matriky) 

  M 3a o základní škole – (výstup ze školní matriky) 

5 S 4-01 o mateřské–základní škole při zdravotnickém zařízení 

6 S 4c-01 

o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní 

školy speciální 

7 S 5-01 

o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku 

denní formy vzdělávání ve středních školách 

a konzervatořích 

8 M 8 o střední škole – (výstup ze školní matriky) 

  M 8a o střední škole – (výstup ze školní matriky) 

Sběr dat na úrovni školy anebo 
školského zařízení 

VÝKONOVÉ VÝKAZY 

Agregace statistických údajů do 
logických celků 

MŠMT (agenda bývalého ÚIV) 

Statistické výstupy na 
úrovni resortu školství 

MŠMT (agenda bývalého 
ÚIV) 

 

Statistické výstupy v jiných 
orgánech státní správy a 

samosprávy 
ČSÚ a další 

 
ČSÚ a další (D) 

file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/S53-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/S1-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/Z2-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/M3.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/S4-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/S4c-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/S5-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/R13-01.pdf
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9 M 9 o konzervatoři – (výstup ze školní matriky) 

  M 9a o konzervatoři – (výstup ze školní matriky) 

10 M 10 o vyšší odborné škole – (výstup ze školní matriky) 

  M 10a o vyšší odborné škole – (výstup ze školní matriky) 

11 R 13-01 o ředitelství škol 

12 Z 14-01 o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy 

13 Z 15-01 o činnosti střediska volného času 

14 Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování 

15 S 18-01 o jazykové škole 

16 Z 19-01 o školském ubytovacím zařízení 

17 R 22-01 o školní knihovně 

18 Z 23-01 o pedagogicko-psychologické poradně 

19 S 24-01 o základní umělecké škole 

20 S 26-01 

o sportovní přípravě ve střední škole a o třídě zaměřené 

na výuku tělesné výchovy ve střední škole 

21 Z 27-01 o středisku praktického vyučování 

22 Z 33-01 o speciálně pedagogickém centru 

23 Z 34-01 o středisku výchovné péče 

24 U 41-01 přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole 

  

Jak již bylo uvedeno, výstupem příslušného procesu jsou různě tematicky zaměřené 

souhrny a aplikace, jejichž užitná hodnota je velice vysoká. Celkově se získaná data 

kumulují do čtyř statistických ročenek, které mají periodu sběru jeden rok. Jsou to 

konkrétně Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele, Statistická ročenka 

školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky, Statistická ročenka školství – Ekonomické 

ukazatele a Statistická ročenka školství – Vývojová ročenka. 

Pro zajímavost je v tabulce uveden rozsah respondentů, kteří jsou příslušným 

sběrem dat dotčeni, aby si čtenář uvědomil šíři příslušného procesu.  

 

 

 

file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/M9.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/M10.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/R13-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/Z14-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/Z15-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/Z17-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/S18-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/Z19-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/R22-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/Z23-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/S24-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/S26-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/Z27-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/Z33-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/Z34-01.pdf
file://DON/MSMT/Skupina_II/Sekce_SEII2/Odbor_20/Výkazy%20UIV/U41.pdf
http://www.uiv.cz/rubrika/98
http://www.uiv.cz/rubrika/99
http://www.uiv.cz/rubrika/100
http://www.uiv.cz/rubrika/100
http://www.uiv.cz/rubrika/101
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Tabulka č. 7: Přehled škol, školských zařízení a organizací, v nichž probíhá sběr 

dat do školské matriky (ve členění podle zřizovatele školy) 

Druh školy a 

školského 

zařízení 

Zřizovatel 

 MŠMT kraj obec soukromník církev j.ú.o. Celkem 

Školy 

Vzdělávací soustava 

Mateřské školy 8 75 4662 150 36 0 4931 

Základní školy 48 291 3645 85 42 0 4111 

Střední školy 34 973 24 321 37 4 1393 

Konzervatoře 1 12 0 3 2 0 18 

Vyšší odborné 

školy 

0 112 0 49 12 7 180 

Základní 

umělecké školy 

1 241 229 44 3 0 518 

Jazykové školy 

s právem státní 

jazykové 

zkoušky 

0 35 0 13 0 0 48 

Školská zařízení 

Zájmové a další vzdělávání 

Domy dětí a 

mládeže 

1 76 195 3 17 0 292 

Stanice 

zájmových 

činností 

1 3 4 3 1 0 12 

Školní družiny 7 260 3612 74 35 0 3988 

Školní kluby 3 48 500 23 26 0 600 

Zařízení pro 

další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků 

3 15 0 5 1 0 24 
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Školská výchovná a ubytovací zařízení 

Školy v přírodě 0 1 1 0 0 0 2 

Internát 10 75 2 2 2 0 91 

Domovy mládeže 0 387 5 35 24 0 451 

Školská zařízení pro ústavní výchovu 

Dětské domovy 2 136 0 7 3 0 148 

Dětské domovy 

se školou 

31 0 0 0 0 0 31 

Výchovné ústavy 32 0 0 1 0 0 33 

Diagnostické 

ústavy 

14 0 0 0 0 0 14 

Střediska 

výchovné péče 

16 0 0 1 0 0 17 

Školská poradenská zařízení 

Pedagogicko-

psychologické 

poradny 

1 39 0 2 1 0 43 

Speciální 

pedagogická 

centra 

9 76 7 11 0 0 103 

Školská zařízení školního stravování 

Školní jídelna 70 701 5137 130 25 0 6063 

Školní jídelna-

vývařovna 

0 2 19 11 1 0 33 

Školní jídelna-

výdejna 

4 236 1713 156 41 0 2150 

Školská účelová zařízení 

Střediska služeb 

školám 

0 10 0 0 0 0 10 

Školní knihovny 0 5 7 0 1 0 13 

Školní 

hospodářství 

0 28 0 0 0 0 28 

Střediska 0 5 0 27 0 0 32 
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praktického 

vyučování 

Plavecké školy 0 3 6 0 0 0 9 

Přípravné stupně 

ZŠ speciální 

0 26 9 3 0 0 38 

Jiná účelová 

zařízení 

0 7 0 0 0 0 7 

Ostatní přímo řízené organizace MŠMT 

Ostatní přímo 

řízené 

organizace 

15 0 0 0 0 0 15 

 MŠMT kraj obec soukromník církev j.ú.o. Celkem 

Pozn.: j.ú.o – jiný ústřední orgán státní správy (např. ministerstvo spravedlnosti) 

Zdroj dat: rejstřík škol a školských zařízení (data k 29. 2. 2012) 

 

Samotný sběr dat do školní matriky na trase škola - ústřední orgán státní správy pak 

probíhá v podstatě ve dvou obdobích, a to v období podzimním a jarním. 

 

 

6. Administrativa dle věcně příslušející organizace 

 

Následující kapitola si klade za cíl kategorizovat jednotlivé administrativní úkony 

spjaté s oblastí vzdělávání na základě institucí, do jejíž agendy příslušná činnost spadá. 

Díky tomuto přerozdělení by pro vedoucího pracovníka ve škole, který je pověřen danou 

agendou, neměl vzniknout problém se v dané problematice zorientovat a současně 

zjistit, jak s jednotlivými orgány, institucemi či dalšími subjekty co nejefektivněji 

spolupracovat a jednat. Důsledkem by mělo být pokud možno co nejpraktičtější 

pochopení jednotlivých úkonů, se kterými se takovýto pracovník může v průběhu 

výkonu své funkce setkat. 

Jednotlivé subjekty byly pro účely této publikace přerozděleny do několika logických 

celků, především na základě své správní působnosti. Z logiky věci se nejprve budeme 

zabývat centrálními orgány státní správy, dále pak orgány lokálními, pověřenými 
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výkonem státní správy, orgány samosprávy, orgány samotné školy a dalšími institucemi 

spadajícími do příslušného procesu. U každé instituce se vždy pokusíme vymezit 

legislativní prostor, na základě kterého je příslušná agenda povinována být vykonána. 

Jestliže se nejedná o úkon, který není stanoven na základě žádného právního předpisu, 

uvedeme vždy důvod, který daný úkon zakládá. 

Tato publikace je uvolněna pro veškeré zájemce zcela zdarma, tudíž je potřebné ji 

nějakým způsobem odlišit od konkrétnějších verzí určených pro jednotlivé druhy škol. 

Např. v této publikaci bude použito prosté uvedení právního předpisu, který úkon 

zakládá, u placené verze je i v rámci příslušného předpisu vymezena a pokud je to 

nutné i vysvětlena konkrétní pasáž tohoto předpisu tak, aby byl příslušný úkon 

pracovníkovi ve škole zcela zřejmý a lehce dohledatelný. Současně publikace odkáže i 

na vzorovou ukázku příslušné dokumentace anebo na obvyklé formuláře, se kterými se 

pracovník může setkat. Celkově lze říci, že konkrétnější verze je mnohonásobně 

rozsáhlejší a propracovanější než tato publikace.  I tato publikace ovšem může velmi 

významně posloužit ke zdárnému vykonání všech potřebných úkonů, a to především 

v případech již poněkud zkušenějších vedoucích pracovníků ve školách. 

  

Nyní již tedy k jednotlivým organizacím, se kterými se škola, jakožto instituce 

a především její pracovníci, kteří jsou jednotlivými úkony pověřeni, může dostat do 

kontaktu. 

 

 

6.1. Orgány centrální státní správy 

 

V této podkapitole se budeme zabývat jednotlivými centrálními státními úřady, se 

kterými z hlediska administrativy a dokumentace mohou vedoucí pracovníci ve školách 

přijít do styku. Mezi takovéto úřady řadíme především ministerstva, ale také jimi přímo 

řízené organizace anebo např. Český statistický úřad. 

Ačkoliv by se vznikem krajů a následným převedením zřizovatelských 

kompetencí veřejných škol na orgány samosprávy mohlo zdát, že administrativní 

zatížení na trase škola, centrální úřady zcela vymizí, není tomu tak. Velké množství 

agendy neustále zůstalo právě na těchto centrálních úřadech a školy musí neustále, 
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mnohdy velmi komplikovaně naplňovat požadavky těchto úřadů. Jedná se především 

o různá statistická šetření anebo rozvahy, případně výhledy do budoucna. 

 

 

6.1.1.  MŠMT a jím přímo řízené organizace 

 

Nejvíce zásadní postavení mezi orgány centrální správy z hlediska administrativy 

ve školství hraje zcela pochopitelně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT). Povinnosti, kompetence a zodpovědnosti nad množstvím úkonů v oblasti 

školství jsou ministerstvu vymezeny školským zákonem, a to konkrétně § 169 - § 171. Za 

účelem naplnění veškerých těchto požadavků MŠMT zřizuje několik přímo řízených 

organizací, jejichž některými povinnostmi jsou právě úkony ve zmiňovaných oblastech, 

delegované na ně z MŠMT.  

Velmi významnou roli v celém systému hraje Česká školní inspekce, jejíž náplň 

činnosti je stanovena rovněž školským zákonem, a to konkrétně v  § 173 - § 176. 

Jednotlivé administrativní úkony, které je škola ve vztahu k MŠMT povinna 

zabezpečit jsou uvedeny v tabulce níže. Jedná se pouze o stručný přehled, a to na úrovni 

všech druhů škol školské soustavy. Podrobnější přehled je pak součástí placené verze, 

a to vždy pro konkrétní druh školy. 

 

Tabulka č. 8: Administrativa školy spadající do agendy MŠMT a jím PŘO 

Administrativa Věcná 

příslušnost 

Obvyklý 

termín 

vystavení 

Důvod 

k vedení 

Vedení povinné školní dokumentace MŠMT průběžně Z 561/2004 

Školní matrika MŠMT průběžně Z 561/2004 

V 364/2005 

Šetření MŠMT MŠMT nahodile Z 561/2004 

Inspekční činnosti ČŠI ČŠI nahodile Z 561/2004 

V17/2005 

Tematické, inspekční a výroční zprávy  ČŠI 1x ročně Z 561/2004 
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Soulad ŠVP s RVP a legislativou ČŠI nahodile Z 561/2004 

Dotazník o oborech vzdělání SŠ a VOŠ MŠMT listopad  

Šetření v oblasti odborného vzdělávání a 

trhu práce 

NÚV nahodile  

Šetření v oblasti zájmového vzdělávání NIDM nahodile  

Šetření v oblasti vzdělávání pedagogů NIDV nahodile  

Administrativa spjatá se společnou částí 

maturitní zkoušky 

CZVV průběžně Z 561/2004 

V 177/2009 

Zápisy a změny zápisu do školského 

rejstříku 

MŠMT podle potřeby Z 561/2004 

Autorizace školy pro oblast uznávání 

kvalifikací dalšího vzdělávání 

MŠMT podle potřeby Z 179/2006 

V 208/2007 

Akreditace rekvalifikačního programu MŠMT podle potřeby Z 435/2004 

V 176/2009 

V 519/2004 

Náležitosti pokusných ověřování MŠMT podle potřeby Z 561/2004 

Náležitosti rozvojových programů MŠMT MŠMT podle potřeby Z 561/2004 

 

 

6.1.2.  Ministerstvo financí 

 

Školy, které jsou formou svého zřízení příspěvkovými organizacemi územních 

samosprávných celků anebo příspěvkovými organizacemi Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy jsou na základě platných právních předpisů povinovány pravidelně zasílat 

některé finanční výkazy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), a to 

prostřednictvím svého Krajského úřadu. Je tedy nutné neustále na dané dokumentaci 

pracovat tak, aby nedošlo k žádným případným komplikacím. Zde je úspěch zajištěn 

velmi kvalitní spoluprací s Krajským úřadem, veškeré metodické záležitosti jsou pak 

k nalezení na stránkách Ministerstva financí. Využít lze také kontaktů na těchto 

stránkách uvedených. Soupis dokumentů je uveden v tabulce níže. 
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Tabulka č. 9: Dokumenty vkládané do CSÚIS 

Dokumentace Intenzita Legislativa 

Rozvaha  

čtvrtletně 

Z 563/1991 

V 383/2009 

V 410/2009 

Výkaz zisku a ztrát 

Příloha účetní závěrky 

 

 

6.1.3.  Český statistický úřad 

 

Nad rámec statistických prací v rozsahu resortu školství, provádí každoročně 

(a mnohdy i vícekrát) statistická šetření v oblasti školství také Český statistický úřad 

(ČSÚ), a to prostřednictvím MŠMT. Příslušná šetření jsou stanovena vyhláškou s názvem 

Program statistických zjišťování na rok …. Např. v roce 2013 byla v resortu MŠMT 

stanovena níže uvedená statistická šetření. Je potřebné podotknout, že příslušná 

zjišťování zůstávají dlouhodobě prakticky bez zásadních změn. 

 

Tabulka č. 10: Program statistických zjišťování na rok 2013 

Zkratka zjišťování Název zjišťování 

Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole 

Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole 

Škol (MŠMT) V 21-01 Roční výkaz o vysokoškolské knihovně 

Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích 

v regionálním školství 

Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 

správní úřady a za ostatní přímo řízené organizace 

Škol (MŠMT) P 1b-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 

vysoké školy 

 

 

6.1.4. Další orgány centrální státní správy 

 

S veškerými v předchozích podkapitolách zmiňovanými centrálními orgány státní 

správy je nutné spolupracovat ve všech případech škol či školských zařízeních. 
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V některých konkrétních případech je však vhodné a mnohdy i nutné oslovit i jiná 

ministerstva anebo jejich příspěvkové organizace. Takovýmto případem může být 

situace, kdy je škola zřizována jiným ministerstvem než MŠMT anebo v případech, kdy 

se chce škola stát autorizujícím orgánem některé z profesních kvalifikací spadajících pod 

agendu příslušného ministerstva. Mohou samozřejmě nastat i jiné situace, kdy je 

potřebné oslovit tyto instituce, ty jsou však natolik okrajové, že si je dovolíme pro tento 

obecný materiál vynechat. 

 

Tabulka č. 11: Přehled agend dalších orgánů státní správy spjatých se školami 

Agenda Orgán státní správy Činnost Legislativa 

Zřizování škol Ministerstvo obrany Vojenské školy Z 561/2004 

V 220/2007 

Zřizování škol Ministerstvo vnitra Policejní a hasičské 

školy 

Z 561/2004 

V 2/2006 

Zřizování škol Ministerstvo 

spravedlnosti 

Vězeňské školy Z 561/2004 

 

Zřizování škol Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Školy při 

konzulátech 

a zahraničních 

misích 

Z 561/2004 

 

Uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Udělování autorizací 

profesních 

kvalifikací 

Z 179/2006 

V 208/2007 

Uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání 

Ministerstvo 

zemědělství 

Udělování autorizací 

profesních 

kvalifikací 

Z 179/2006 

V 208/2007 

Uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

Udělování autorizací 

profesních 

kvalifikací 

Z 179/2006 

V 208/2007 

Uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání 

Ministerstvo vnitra Udělování autorizací 

profesních 

kvalifikací 

Z 179/2006 

V 208/2007 

Uznávání výsledků Ministerstvo práce a Udělování autorizací Z 179/2006 
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dalšího vzdělávání sociálních věcí profesních 

kvalifikací 

V 208/2007 

Uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání 

Ministerstvo dopravy Udělování autorizací 

profesních 

kvalifikací 

Z 179/2006 

V 208/2007 

 

 

6.2. Orgány přenesené státní správy 

 

Součástí vzniku krajů a nižších územně správních celků bylo současně i přenesení 

některých kompetencí na tyto nově vzniklé orgány. Příslušná reforma státní správy měla 

významně napomoct decentralizaci státní správy. Vždyť zcela upřímně, bylo by krajně 

neefektivní a zřejmě věcně špatné, pokud by o věcech ze všech koutů republiky 

rozhodovala pouhá „hrstka osvícených“ úředníků v Praze. I z tohoto důvodu byly 

významné kompetence přeneseny na zmiňované orgány. 

Hned na úvod je potřebné a vlastně i v zásadě nutné rozlišit dva, často se 

vzájemně zaměňující pojmy. Těmito pojmy jsou samospráva a přenesená státní správa.  

Přenesená působnost státní správy (přenesená státní správa) znamená, že obsah 

výkonu státní správy je v určitém rozsahu státem přenesen (delegován) na územní 

samosprávu. V podstatě tedy stát vykonává státní správu v přenesené působnosti 

prostřednictvím úředníků, kteří nejsou zaměstnanci státu, ale zaměstnanci obcí či krajů. 

Orgány obcí a krajů spravují své záležitosti samostatně v rámci samostatné 

působnosti a dále ještě vykonávají státní správu v rámci přenesené působnosti. 

Naopak samostatná působnost (samospráva) je samostatný výkon 

samosprávy u  obcí  nebo krajů. Stát může do výkonu samostatné působnosti zasahovat, 

jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který zákon stanoví. Také rozsah 

samostatné působnosti může být omezen jen zákonem, nikoli tedy např. vyhláškou. 

Rozlišení mezi samostatnou a přenesenou působností se řídí pravidlem, že pokud zákon 

výslovně nestanoví, že jde o přenesenou působnost, jde vždy o samostatnou působnost. 

 Jako typický příklad z hlediska školství si můžeme uvést následující příklad. Pan 

Novák byl v nejmenované obci v rámci konkurzního řízení doporučen jakožto vítěz 

tohoto řízení na post ředitele školy. Rada obce se na svém zasedání usnesla, že verdikt 

konkurzní komise akceptují a ředitele tudíž jmenují. Z hlediska školského zákona se 
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jedná o akt samosprávy, neboť příslušná kompetence rozhodnout se byla Radě obce 

dána přímo zákonem. Podstatné tedy je, že záleží na verdiktu lidmi voleného orgánu, 

tedy na samostatném rozhodnutí lidí v obci, nikoliv v centru. 

Naopak Krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje 

prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými 

ministerstvem rozepisuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol 

a školských zařízení (školám), které zřizuje kraj, finanční prostředky. Ačkoliv se jedná 

o úředníka krajské samosprávy, přes to tento úředník jedná zcela v souladu s pevně 

stanovenými pravidly v zákoně. Nemůže tedy prakticky tento příslušný akt ovlivnit. 

V tomto případě se jedná o akt přenesené státní správy.  

Zjednodušeně lze říci, že např. na úrovni kraje jakožto samosprávného územního 

celku tkví celý rozdíl v tom, že přenesenou státní správou (tedy činnosti krajského 

úřadu) jsou vykonávány veškeré ostatní činnosti s výjimkou těch, které jsou stanoveny 

kraji jakožto zřizovateli. Kraj jakožto samosprávný orgán má zákonem garantovány 

pravomoci, díky kterým může na základě buďto pevně daných anebo samostatně 

zvolených postupů rozhodovat sám.  

V této podkapitole se tedy seznámíme s administrativními úkony a také se 

vzniklou dokumentací na základě přenesené státní správy. 

 

 

6.2.1.  Krajský úřad 

 

Jak již bylo uvedeno, krajský úřad vykonává přenesenou státní správu v oblasti 

školství. Nejčastěji se s tímto úřadem setkáváme ve věci přenesené správy při řešení 

otázek financování škol a školských zařízení, dále pak např. v oblastech rejstříkového 

řízení, u koncepčních činností, ale i činností kontrolních. Níže si uvedeme některé 

konkrétní administrativní činnosti, které škola pro krajský úřad v průběhu roku musí 

zajistit. 

 

Tabulka č. 12: Přehled administrativy vzniklé na základě spolupráce s krajskými 

úřady 

Dokument Termín Specifikace obsahu 

Výkazy školní matriky průběžně Viz kapitola školní matrika-tabulka č. 6 
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(velmi často duplicita k výkazům MŠMT) 

Dotazníky o počtu přihlášených srpen Přijímací řízení 

Vyhlášení dalších kol přijímacího 

řízení – SŠ, VOŠ 
srpen Přijímací řízení 

Výkaz o úrazovosti září Sběr údajů 

Plány školy září 
Roční plán činnosti, Dlouhodobé plány 

a koncepce 

Zpracování agendy kapacit tříd a 

oborů 
průběžně Omezení zákonem a rejstříkem školy 

Zpracování žádostí na zřízení 

asistenta pedagoga 
červen Zajištění výuky u těžce postižených žáků 

Rozvaha čtvrtletně statistický výkaz 

Výsledovka čtvrtletně statistický výkaz 

Příloha čtvrtletně statistický výkaz 

Rozbor hospodaření 1x za rok rozbor za minulý rok 

Výroční zpráva-část ekonomická 1x za rok rozbor za minulý rok 

přehled o výsledku hospodaření a 

stavu fondů 
1x za rok za minulý rok 

údaje o finančním vypořádání 

dotací 
1x za rok za minulý rok 

rozbor finančního krytí fondů 1x za rok za minulý rok 

rozbor čerpání investičního fondu 1x za rok za minulý rok 

rozpočet 1x za rok rozpočet na další rok 

mzdová rozvaha 1x za rok rozpočet na další rok 

odpisový plán 2x za rok na další rok a úprava před koncem roku 

zpráva o výsledcích finančních 

kontrol 
1x za rok za minulý rok 

inventurní sestavy a zprávy z 

inventur 
1x za rok hlášení o provedené inventuře 

hlášení o technickém zhodnocení 

budov 
průběžně 

hlášení cca 4 x ročně o navýšení cen 

investic 

žádost o převod z rezervního dle během roku 
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fondu do investičního fondu potřeby 

 

 

6.2.2.  Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

 

Obecní úřad jakožto útvar přenesené státní správy hraje prioritní úlohy 

především pro základní a mateřské školy ve svém obvodu působnosti. Jeho úloha tkví 

především v získávání podkladových dat a informací pro zpracování návrhů rozpisů 

rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu již zmiňovaným školám. Pro tento 

účel školy zasílají zmiňovaným úřadům požadovaná data, jako jsou např. počty žáků, tříd 

a další. Příslušný postup, na základě kterého jednotlivé školy postupují, stanovuje 

MŠMT, a to formou směrnice.  

 

 

6.2.3.  Úřad práce ČR 

 

Nedávná reforma této instituce poměrně zásadně změnila celkovou strukturu 

této organizace. Vznik Jednotného výplatního místa, ve svém důsledku významně 

zjednodušil vzájemný styk mezi státem a občany či firmami. Současný stav je takový, že 

Úřad práce byl strukturalizován na dva stupně, kdy máme celkem 14 samostatných 

krajských úřadů, které odpovídají územně krajům a dále množství kontaktních 

pracovišť, které více méně odpovídají obcím s rozšířenou samosprávou. Pro účely nás, 

jakožto vedoucích představitelů škol pak hrají význam především tyto kontaktní 

pracoviště, se kterými v rámci své územní působnosti budeme komunikovat. Z logiky 

věci je zřejmé, že oblasti komunikace s těmito úřady budou navázané především na 

nezaměstnanost, případně podporu v zaměstnanosti. Jedná se pak konkrétně o 

informace ohledně našich zaměstnanců, ale i hlášení případných změn v pracovních 

poměrech, různá dotazníková šetření ohledně absolventů škol a podobně. Nejčastěji pak 

s příslušným úřadem komunikujeme v případech řízení SŠ anebo VOŠ, kdy existuje 

poměrně významná pravděpodobnost, že absolventi našich škol nebudou pokračovat 

dál ve svém studiu a budou se potenciálně hlásit do pracovního poměru. Názorný výčet 

aktivit pak uvádíme v tabulce. 
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Tabulka č. 13: Přehled pravděpodobných administrativních aktivit mezi školou 

a kontaktním pracovištěm Úřadu práce 

Dokument Termín Specifikace obsahu 

Dotazník o studijních oborech - 

sběr dat ÚP 
listopad Sběr dat ÚP 

Oznámení o plnění povinného 

podílu zdravotně a tělesně 

postižených (ZTP) 

1x za rok Hlášení Úřadu práce 

Dotazník o studijních oborech 

nástavbového studia 
listopad Sběr dat ÚP 

Dotazník o skladbě nástavbového 

studia - sběr dat ÚP 
listopad Sběr dat ÚP 

Přehled o absolventech 

příslušného okresu 
duben Sběr dat ÚP 

Potvrzení o výši výdělku a délce 

zaměstnání 
průběžně Pro nezaměstnaného 

 

 

6.2.4.  Okresní správa sociálního zabezpečení 

 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), jakožto oblastní správní orgán 

důchodového a sociálního pojištění hraje zcela nezastupitelnou roli v našem sociálním 

systému. Každý jednotlivý zaměstnanec, ale potenciálně i naše dítě v MŠ, žák či student, 

se stane klientem této instituce. Naštěstí pro nás, kontakt s touto institucí je pro školu 

v danou chvíli spíše okrajový, konkrétně se jedná o problematiku různých přídavků 

v případech našich klientů a problematiku důchodů u našich zaměstnanců. Neměli 

bychom ovšem zapomínat, že pro účely ČSSZ jsme v tuto chvíli bráni v pozici klienta i 

my. Náš kontakt pak bude probíhat v rámci okresních poboček tohoto celostátního 

orgánu. 
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Tabulka č. 14: Přehled pravděpodobných administrativních aktivit mezi školou 

a okresní správou sociálního zabezpečení 

Dokument Termín Specifikace obsahu 

potvrzení o výši výdělku 

pro dávky SSP 
průběžně 

pro přiznání nároku na přídavky na 

děti, dopravu a bydlení 

evidenční listy 

důchodového zabezpečení 

1x ročně a při 

odchodu ze 

zaměstnání 

potvrzení o ročním výdělku 

 

 

6.2.5.  Finanční úřad 

 

Finanční úřad je orgánem státní správy a jeho pobočky pak úřadem přenesené 

působnosti státní správy, jehož hlavní náplní je především zmiňovaná evidence daní a 

také kontrola dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími 

účetnictví. I z tohoto důvodu se tímto orgánem musíme zabývat. Zcela specifickou roli 

pak tento úřad má pro školy soukromé, neboť jejich zřízení proběhlo na základě 

zvláštních právních předpisů. Z tohoto důvodu se ve značné části případů jedná o 

obchodní společnosti (a.s., s.r.o.), u nichž je potřebné provádět mimo jiné daňovou 

kontrolu. 

Finanční úřady vždy postupují na základě pravidel stanovených 

zainteresovanými právními předpisy. Jedná se o soustavu několika předpisů. 

 

 

6.2.6.  Inspektorát práce 

 

Bezpečnost a ochrana zaměstnanců v práci. Jedna z náplní práce tohoto úřadu. 

Ale také úrazy a záznamy o nich, bezpečnost a ochrana zaměstnanců v práci. Veškerá 

problematika spadající do tohoto zaměření lidské činnosti je tedy náplní příslušné 

dokumentace. Je také potřeba nezapomenout na větší školy, kdy vedení školy stejně jako 

vedení velkého podniku bylo ochotno akceptovat ve své „firmě“ odborovou organizaci a 

s jejími představiteli pak podepsali kolektivní smlouvu.  
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Pro případ jakékoliv nastalé dříve zmiňované situace je tedy potřebné uchovávat 

níže uvedenou dokumentaci. Samotný inspektorát je pak členěn na oblastní 

inspektoráty, které jsou územně odpovídající cca bývalým krajům České republiky. 

Příslušné inspektoráty pak v neposlední řadě řeší obecně problematiku 

pracovněprávních vztahů na pracovišti, tzn. veškeré stížnosti anebo podněty v dané 

oblasti. I z těchto důvodů doporučujeme všem vedoucím pracovníkům ve škole či 

školském zařízení vytvářet u všech jednání týkající se pracovní problematiky vždy 

zápisy. Tímto krokem se může předejít mnoha nepříjemným potenciálním problémům. 

 

Tabulka č. 15: Přehled pravděpodobných administrativních aktivit mezi školou 

a oblastním inspektorátem práce 

Dokument Termín Specifikace obsahu 

Záznam o úrazu úraz záznam o úrazu žáka i zaměstnance 

Zpracování Záznamu o úrazu žáka 

/ učitele 
září  Záznam o úrazu 

Vedení a pořizování záznamů - 

Kniha úrazů 
září 

Průběžné vedení Knihy úrazů - drobné 

úrazy a poranění 

Vedení knihy kontrol, BOZP září 
Kniha kontrol ředitele a knihy kontrol 

vedoucích organizačních složek 

Záznam o seznámení a proškolení - 

nastupující žáci 
září Úvodní školení BOZP pro nastupující žáky 

Záznam o seznámení a proškolení - 

nastupující učitelé 
září 

Úvodní školení BOZP pro nastupující 

učitele a zaměstnance 

Záznam - periodické proškolení - 

všichni žáci 
září 

Periodické školení BOZP pro všechny 

žáky školy 

Záznam - periodické proškolení - 

všichni učitelé 
září 

Periodické školení BOZP pro učitele 

a zaměstnance. 

Záznam - proškolení - všichni 

učitelé 
září 

Periodické školení o zařazení do 

kategorie rizik-učitelé, zaměstnanci 

Záznam - proškolení - všichni 

učitelé 
září 

Periodické školení - analýza rizik- učitelé, 

zaměstnanci 

Záznam - periodické proškolení - 

všichni žáci 
září 

Školení Požární řád pro všechny žáky 

školy 
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Záznam - periodické proškolení - 

všichni učitelé 
září 

Školení Požární řád pro učitele 

a zaměstnance. 

Zápisy z jednání odborového svazu 
podle 

potřeby 
Zápis (včetně všech usnesení) 

Zápisy z jednání vedení 

odborového svazu se zástupci 

vedení školy 

podle 

potřeby 
Zápis (včetně všech usnesení) 

Zápisy z jednání se všemi 

zaměstnanci v oblasti pracovního 

vztahu 

podle 

potřeby 
Zápis (včetně všech příloh) 

 

 

6.2.7.  Policie ČR 

 

Jestliže v tuto chvíli pomineme standardní účel, kdy bez ohledu na instituce je 

obvyklé volat Policii ČR, a to konkrétně u spáchání trestného činu, případně přestupku, 

i v oblasti školství existuje agenda, kdy je ze zákona povinné příslušníky policie oslovit. 

Tento účel může nastat převážně v případě, že škola disponuje ubytovacími prostorami. 

Jedná se konkrétně o případ, kdy v prostorách ubytování je veden cizí státní příslušník. 

Jde jak o případ dlouhodobého pobytu, tak i o příklad jednorázového ubytování, např. 

o prázdninách, kdy škola své ubytovací prostory nabízí k pronájmu. V obou nastalých 

případech je o této skutečnosti nutné informovat Policii ČR. V každém případě je nutné 

vést knihu hostů, aby bylo vždy dohádatelné, kdo a kdy byl v prostorách školy ubytován. 

 

Tabulka č. 16: Přehled pravděpodobných administrativních aktivit mezi školou 

a policií ČR 

Dokument Termín Specifikace obsahu 

Kniha hostů průběžně zápisy o ubytovaných 

Hlášení o ubytovaných 

cizích státních příslušnících 
průběžně hlášení o cizincích 
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6.2.8.  Státní okresní archiv anebo archiv statutárního města 

 

Zcela zásadní význam pro uchovávání veškerých archiválií má v dané oblasti 

naplnění příslušných ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 

Uvedený zákon v sobě nese povinnost institucím, jmenovitě pak i školám a školským 

zařízením označit vybrané dokumenty a ty pak následně na základě vnitřního předpisu 

(nejčastěji archivní řád) ukládat ve školním archivu a po uplynutí stanovené doby tyto 

archiválie předat do územně příslušejícího státního okresního archivu.  

Jedinečnou roli v daném procese hraje kvalitní spolupráce s úředníky tohoto 

archivu, kdy doporučujeme, aby se tito pracovníci podíleli na vzniku anebo případné 

korekci již zmiňovaného vnitřního předpisu. Takovéto jednání může zamezit mnoha 

případným budoucím problémům. Je nutné podotknout, že mnohé archiválie jsou velmi 

často dohledávány samotnými bývalými žáky, ale také jinými orgány, nejčastěji pak 

kontrolními, jako je např. ČŠI. I z tohoto důvodu je v zásadě nutné mít tento svůj archiv 

naprosto v pořádku. 

Ačkoliv zmiňovaný zákon vymezuje jmenovitě, že za archiválie v oblasti školství 

budou vybrány vždy třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly o závěrečných 

zkouškách, protokoly o maturitních zkouškách vydané základními a středními školami 

a protokoly o státních závěrečných zkouškách na vysokých školách, existuje velké 

množství další dokumentace, kterou je nutné archivovat. Výběrem takovéto 

dokumentace mohou být např. školní vzdělávací programy, zápisy z porad a z jednání, 

koncepční materiály školy anebo školní řád. Samozřejmostí je nutné mít k dispozici 

archivované i veškeré finanční záležitosti jako jsou faktury, personální agenda apod. 

V případě archivnictví doporučujeme raději se držet hesla, že více je vždy lépe. 

Upozorňujeme pak ještě, že v oblasti školství se množství různých aktů činěných 

převážně řediteli škol koná na základě správního řízení. V takovýchto případech existuje 

povinnost vždy mít o příslušném aktu písemný záznam. Ten pak musí být následně 

dohledatelně archivován, aby nemohlo nikdy dojít k napadení takto vyvolaného aktu 

(správního řízení). Ve zkratce řečeno musí mít každé správní řízení zavedeno svůj 

vlastní spis, je tedy nutné ve škole mít schválen spisový řád, ve kterém budou nastavena 

pravidla vedení našich spisů. 

Současně je ovšem mít také na paměti, že pro Vaši instituci vždy platí zákon 

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento zákon vymezuje prostor dat 
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a informací, které není v žádném případě možno jakkoliv archivovat ani zpracovávat, 

tudíž je nutné příslušná ustanovení tohoto zákona ctít. 

 

 

6.3. Orgány samosprávy 

 

Jak již bylo v úvodu předchozí podkapitoly naznačeno, existuje poměrně 

významný rozdíl mezi různými funkcemi a činnostmi kraje či obce (jakožto instituce i 

územního celku). Je potřeba tyto instituce chápat jak v rovině přenesené státní správy, 

tak i v rovině samosprávy. Zásadní rozdíl ve výkonu těchto agend spočívá v tom, že 

orgány samosprávy jsou přímo voleny občany, mají tedy demokratický mandát. 

Jestliže se budeme bavit konkrétně o kompetencích těchto územně 

samosprávných celků, jakožto samosprávných orgánů, zjistíme, že v podstatě veškeré 

kompetence těchto orgánů spočívají v jejich roli zřizovatele škol a školských zařízení. 

 

 

6.3.1.  Kraj 

 

Kraj, jakožto územně samosprávný celek prostřednictvím některých svých 

orgánů (zastupitelstvo, rada, ale současně také krajský úřad13) zabezpečuje na základě 

zákonů své zřizovatelské povinnosti. Celkově se tedy budeme o kraji jako takovém bavit 

především v případech, kdy se jedná o zřizovatele školy, v žádném jiném významu totiž 

z hlediska řízení škol nehraje významnější roli. Mezi vůbec nejpodstatnější kompetence 

pak lze zařadit kompetenci některé školy zřídit a z logiky věci je i řídit a také je zrušit. O 

veškerých aktech souvisejících se zmiňovanými úkony, které je kraj v této věci oprávněn 

učinit, je absolutně nezbytné vést a archivovat veškeré záznamy. Jako asi nejpodstatnější 

příklad dokumentace v této věci uvádíme zřizovací listinu. 

Jelikož škola mnohdy v rámci rozšiřování služeb, které postupně nabízí i širšímu 

okolí než jsou pouze vlastní žáci, je mnohdy potřebné učinit dodatek této zřizovací 

listiny. Jako vhodný příklad uvádíme rozšíření práv a povinností ředitele v této listině. 

                                                
13 Krajský úřad vykonává agendu jak přenesené státní správy, tak i agendu kraje, jakožto územně 

samosprávného orgánu 
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Významnou kompetenci hraje kraj také ve věci financování škol, kdy jakožto 

zřizovatel platí především provozní a také investiční výdaje. V příslušné věci je pak zcela 

nezbytné vést kvalitně dokumentaci stejně jako v předchozím případě.  

Celkově tedy doporučujeme obecně zaznamenávat i další akty spjaté s jednáním 

s krajem, jako jsou různé schůze anebo jednání, případně jiné akce na bázi 

zřizovatelských kompetencí kraje. 

A na závěr ještě určité doplnění konkrétně pak pro osoby ve funkci ředitele školy. 

Těmto osobám pouze připomínáme, že do kategorie zásadní dokumentace lze rovněž 

zařadit i dokumenty vztahující se k výkonu jeho funkce, jako je jmenovací listina, 

případně pracovní smlouva anebo veškeré náležitosti potvrzující jeho odbornou a další 

kompetentnost. 

 

Tabulka č. 17: Přehled pravděpodobných administrativních aktivit a dokumentů 

mezi školou a krajem (pouze za předpokladu zřizování školy) 

Dokument 

Zřizovací listina 

Dodatky ke zřizovací listině 

Dokumentace o poskytování příspěvků na provoz 

Rozhodnutí o využití zisku z doplňkové činnosti PO (příspěvkové organizace) k jiným 

účelům 

Dokumenty o odvodech PO do rozpočtu zřizovatele 

Dokumenty o schvalování hospodářského výsledku 

Souhlasy s využitím prostředků investičního fondu na opravy nemovitého majetku 

Souhlasy se smlouvami o půjčce nebo úvěru, s přijetím závazku ručitele, s nákupem na 

splátky, akcií, cenných papírů 

Dokumenty o investičních dotacích zřizovatele do investičního fondu PO 

Souhlasy s přijetím darů, dědictví pro PO 

 

 

6.3.2. Obec 

 

Stejně jako v případě kraje i orgány obce plní především své zřizovatelské 

kompetence. Jestliže pomineme typy a druhy škol, které je na základě školského zákona 
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obec oprávněna zřizovat, do značné míry jsou kompetence obce vlastně obdobné 

kompetencím kraje.  

Jelikož v celé České republice je poměrně široké spektrum kategorií obcí (ne jen 

podle velikosti), je vždy zásadní, uvědomit si, který orgán v konkrétní chvíli zastává roli 

samotného zřizovatele. Jednotlivé příklady si uvedeme v tabulce níže.  

Jako návod pro vedení dokumentace pak doporučujeme využít tabulku 

z předchozí podkapitoly, která je platná nejen pro školy zřizované kraji, ale stejně tak 

pro školy zřizované obcemi. 

 

Tabulka č. 18: Přehled variant veřejných zřizovatelů škol 

Územně samosprávný celek Zřizovatel 

Obec (jestliže existuje Rada obce) Rada obce 

Obec (jestliže neexistuje Rada obce) Dělba mezi starostou a zastupitelstvem 

Svazek obcí Orgán vymezený stanovami 

Městská část Prahy Rada městské části 

Kraj Rada kraje 

Hlavní město Praha Rada hlavního města 

 

 

6.3.3. Svazek obcí 

 

Poměrně zajímavým prvkem z hlediska řízení českých škol je dobrovolný svazek 

obcí. Tato sdružení několika obcí plní funkci stejně jako každá jednotlivá obec ve věcech 

zřizování škol. Příslušný svazek vzniká v případech, kdy jednotlivé obce jen stěží 

dokážou plnit příslušné zřizovatelské funkce, a to především z důvodu nedostatečných 

financí. Jednoduše řečeno, tyto obce jsou natolik malé, že by neměly dostatek financí na 

to, aby plnily každá jednotlivě své funkce. Z tohoto důvodu se tedy vzájemně domluví a 

plní tyto funkce společně.  

Zcela zásadní roli v určení takovéhoto svazku pak hrají stanovy tohoto svazku, ve 

kterých by mělo být jednoznačně definováno portfolio povinností, zodpovědností 

a dalších náležitostí podstatných pro hladký chod takovéhoto orgánu. Předpokládáme, 

že nemusíme upozorňovat na situaci, kdy dokument vymezující tyto kompetence je 

nutné zařadit do dokumentace s nejvyšší prioritou archivace. 
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Obecně lze ovšem říci, že svazek obcí ve své podstatě nabývá stejných pravomocí 

jakožto obec, co se týče dokumentace a administrativy, platí pro něj obdobná pravidla a 

zásady. 

 

 

6.4. Orgány školy 

 

Někteří ze čtenářů se možná při přečtení nadpisu této kapitoly pozastaví 

a řeknou si, jak souvisí dokumentace školy se samotnými vnitřními orgány školy. Někdo 

by to mohl chápat třeba tak, že v rámci školy existují některé instituce, které se 

vzájemně monitorují a kontrolují. To by ale zřejmě nebyl pěkný, ale ani správný obraz 

z našich škol. Vysvětlení zařazení této podkapitoly je mnohem prozaičtější. Příslušné 

vnitřní orgány školy ve vztahu k dokumentaci a administrativě obecně jsou do publikace 

zařazeny z toho důvodu, že se dá předpokládat, že některé z úkonů daných legislativou 

a dějící se právě na půdě školy mnohdy vykonávají zástupci ředitele anebo i jiní 

k tomuto úkonu pověření pedagogové. A poněvadž tyto osoby nemají mnohdy za sebou 

ještě vzdělání z odvětví řízení škol, považujeme za vhodné zde tyto administrativní 

úkony uvést. Svým způsobem lze do určité míry tento přehled použít i jako výukový 

materiál pro případné zájemce o studium pro vedoucí pracovníky ve školách. 

Na úrovni školy zaznamenáváme dva orgány, které jsou zodpovědné z hlediska 

jak chodu organizace, tak i ale především v našem případě v oblastech administrativy 

a také vnějšího prostředí školy. Těmito orgány jsou ředitel školy a školská rada. Ačkoliv 

ředitel školy může, a taky to tak velmi často dělá, delegovat významné množství úkonů 

na své zástupce či jiné pracovníky ve škole, vždy za správné provedení příslušných 

úkonů odpovídá sám, je tedy zcela zásadní vyvíjet i v této oblasti značnou kontrolní 

činnost. 

 

 

6.4.1. Ředitel školy 

 

Školský zákon, jako určitá mantra ředitele školy v sobě nese nepřeberné 

množství administrativních úkonů jdoucích napříč vzdělávací soustavou. Neznamená to, 

že všechny administrativní úkony musí vykonávat právě jeden a tentýž ředitel (např. 
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úkony dané pro mateřskou školu a střední školu jsou na sobě logicky zcela nezávislé), 

přesto už jen jejich výčet je ohromný. V roce 2010 na základě usnesení vlády ČR, které si 

za cíl stanovilo významné snížení administrativních úkonů ve všech oblastech státní 

správy a samosprávy, vznikl průběžný materiál, který napočítal celkem 175 

administrativních úkonů jen ve školském zákoně. Dá se předpokládat, že jestliže by se 

zařadily i další právní předpisy zasahující do pravomocí ředitele školy, dostaneme se 

řádově k několika stovkám takovýchto administrativních úkonů. 

Ačkoliv má velká spousta uvedených administrativních úkonů spíše hypotetický 

charakter, v úplném placeném materiálu postaveném na bázi jednotlivých druhů škol 

Vám všechny tyto úkony uvedeme. Současně Vám u některých z těchto úkonů 

navrhneme i konkrétní řešení postavené na zkušenostech jiných ředitelů těchto druhů 

škol. 

Jen pro nastínění složitosti a rozsahu problému Vám níže uvádíme výběr 

z administrativních úkonů, jež musí v průběhu roku činit konkrétní ředitel školy, 

v našem případě jsme vybrali školu střední. Jedná se o pouhou ukázku, v plné verzi 

materiálu najdete rozsáhlá vyjádření k vybraným bodům. Je ještě nutné upozornit, že se 

jedná o prostý výtah prvních 32 paragrafů školského zákona, tedy ustanovení až do 

rozlišení jednotlivých druhů škol. Celkový rozsah je tudíž dalekosáhle vyšší a 

podrobnější. 

 

Tabulka č. 19: Přehled vybraných ustanovení školského zákona vzhledem 

k administrativním činnostem ředitele školy 

pořadí Ustanovení 

školského zákona 

Administrativní úkon 

1. § 5 Školní vzdělávací 

programy 

Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo 

školského zařízení 

2. § 10 Výroční zprávy Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy 

zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti 

školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje 

vždy na přístupném místě ve škole. 

3. § 14 Vzdělávání 

příslušníků 

národnostních menšin 

Ředitel školy se souhlasem zřizovatele může stanovit 

ve školním vzdělávacím programu předměty nebo 

jejich části, v nichž se vzdělávání uskutečňuje 



55 

 

dvojjazyčně 

4. § 16 Vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

Ředitel může délku středního a vyššího odborného 

vzdělávání může ředitel školy ve výjimečných 

případech jednotlivým žákům nebo studentům se 

zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však 

o 2 školní roky 

5. § 16 Vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

Ředitel může zřídit funkci asistenta pedagoga 

 

6. § 17 Vzdělávání 

nadaných dětí, žáků a 

studentů 

Třídám se sportovním zaměřením nebo žákům 

a studentům vykonávajícím sportovní přípravu může 

ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání 

7. § 17 Vzdělávání 

nadaných dětí, žáků a 

studentů 

Ředitel školy může mimořádně nadaného zletilého 

žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do 

vyššího ročníku bez absolvování předchozího 

ročníku 

8. § 17 Vzdělávání 

nadaných dětí, žáků a 

studentů 

Ředitel stanoví obsah a rozsah zkoušek 

podmiňujících přeřazení žáka do vyššího ročníku 

9. § 18 Individuální 

vzdělávací plán 

Ředitel školy může povolit vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu 

10. § 20 (1) Občané 

Evropské unie a jejich 

rodinní příslušníci 

mají přístup ke 

vzdělávání 

Ředitel školy dbá na to, aby žáci a studenti nejpozději 

při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských 

služeb doložili oprávněnost svého pobytu na území 

České republiky 

 

11. § 21 Práva žáků, 

studentů a zákonných 

zástupců 

Ředitel školy je povinen zabývat se stanovisky 

a vyjádřeními samosprávných orgánů školy 

12. § 22 Povinnosti žáků 

dětí a nezletilých žáků 

Ředitel vyzývá zákonné zástupce k projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo 
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žáka 

13. § 24 Školní rok Ředitel může vyhlásit pro žáky až 5 volných dnů ve 

školním roce 

14. § 27 Učebnice, učební 

texty, školní potřeby 

Ředitel školy rozhoduje použití učebnic a učebních 

textů, nemají li schvalovací doložku ministerstva 

a odpovídá za splnění kritérií jejich kvality 

stanovených školským zákonem 

15. § 30 Ředitel školy 

vydá školní řád 

Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského 

zařízení vnitřní řád. 

16. § 30 Stipendijní řád Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se 

souhlasem zřizovatele vydat stipendijní řád 

17. § 31 Výchovná 

opatření (pochvaly 

nebo jiná ocenění a 

kázeňská opatření) 

Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření 

může udělit či uložit ředitel školy nebo školského 

zařízení nebo třídní učitel 

 

18. § 31 Výchovná 

opatření (pochvaly 

nebo jiná ocenění a 

kázeňská opatření) 

Ředitel školy může rozhodnout o podmíněném 

vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze 

školy nebo školského zařízení 

19. § 31 Výchovná 

opatření (pochvaly 

nebo jiná ocenění a 

kázeňská opatření) 

O vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo 

školského zařízení informuje ředitel pedagogickou 

radu 

 

Pozornému čtenáři zcela jistě neuniklo, že výčet příslušných úkonů se v několika 

konkrétních případech kryje s předchozími kapitolami věnovanými jednotlivým 

orgánům státní správy či samosprávy. To je naprosto v pořádku, tento výčet v sobě 

obsahuje veškerá opatření, jež může a mnohdy musí ředitel ve své škole učinit a ta 

mnohdy předcházejí samotnému aktu zaslat příslušnou dokumentaci na příslušný úřad. 

Nejedná se ovšem v žádném případě o duplikaci úkolů, vždy je potřeba vycházet 

z premisy, že v podstatě za vše ve škole je zodpovědný ředitel. 

Poměrně zajímavou skupinu administrativních úkonů ředitele jsou pak akty 

vykonávání přenesené státní správy na tohoto ředitele. Ano, ředitel musí ze zákona 
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stejně jako jiný orgán státní správy či samosprávy vykazovat jak samosprávu tak ale i 

přenesenou státní správu. Nejzávažnější poté jsou akty či rozhodnutí, kdy ředitel 

rozhoduje o řízení a vydávání vnitřních předpisů školy vycházejících ze zákonem 

stanovené odpovědnosti.  

Množství administrativních úkonů tedy ještě následně vyplývá z vnitřních 

předpisů, které je ředitel školy povinen vydat, případně aktualizovat po svém nástupci 

tak, aby byl v souladu se stávající školskou legislativou. Sankce z těchto předpisů 

vyplývající je pak následně povinen aplikovat na ty, jež proti těmto předpisům konali. 

 

 

Tabulka č. 20: Administrativní činnosti ředitele školy představující zejména akty 

řízení a vydávání vnitřních předpisů školy vycházející ze zákonem stanovené 

odpovědnosti za příslušné činnosti 

Rozhodování ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak 

Odpovědnost za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby 

v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3 

Odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb 

Vytváření podmínek pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření 

Vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské 

rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje 

Zajišťování, včasné informovanosti dětí, žáků, studentů zákonných zástupců dětí 

a nezletilých žáků o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, 

Zajišťování spolupráce při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem. 

Odpovědnost za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském 

zařízení 

Zřizování pedagogické rady poradního orgánu ředitele školy, který projednává všechny 

zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy 

Stanovení organizace a podmínek provozu školy a školského zařízení 

Odpovědnost za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 

§ 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny 
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Předkládání rozboru hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem 

 

 Pro bližší nastínění problému si opětovně můžeme znázornit ukázku, jak taková 

agenda administrativních úkonů a především dokumentace může vypadat na konkrétní 

škole. Opět pro naše účely použijeme střední školu, jedná se o školu odbornou, která 

vyučuje jak maturitní, tak i učební obory vzdělání. 

 

Tabulka č. 21: Ukázka provozních a organizačních činností nastavených vnitřními 

předpisy školy 

Administrativní činnost či 

dokumentace 

Obvyklý 

termín 

sestavení 

Užší popis 

ISO-řídící dokumenty průběžně 
Rozhodnutí; pokyny; IS; vnitřní směrnice 

apod. 

ŠVP - tematické plány září 
Rozpis učiva na jednotlivé předměty 

a učitele 

Plány školy září 
Roční plán činnosti; Dlouhodobé plány 

a koncepce 

Plány práce předmětových 

komisí a úseků 
září 

Plány kabinetů a úseků - akce; cíle; plnění 

záměrů 

Plány kontrol a hospitací září 
Plány KOHO pro jednotlivé vedoucí úseků; 

Ř; ZŘ 

Zpracování ISO přehledů o 

žácích 
čtvrtletně 

Vyhodnocování chování, absence, prospěch 

a důkazy o změnách 

Dokumentace z 

mimořádných porad 

pedagogů 

průběžně Zápisy 

Zpracování analýz v 

jednotlivých čtvrtletích 
průběžně Zápisy 

Zpracování suplování - 

změny rozvrhu 
průběžně denní agenda 

Zpracování rozpisů a průběžně 2 x ročně 
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administrativy třídních 

schůzek 

Administrace akcí školy 

mimo běžný rozvrh 
průběžně 

kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity 

žáků a učitelů 

Tisk nejvýznamnějších 

legislativních změn 
průběžně pro chod školy a informování učitelů a žáků 

Záznamy z pohovorů se 

žáky  
průběžně změny oborů; individuální plány; opakování 

Vedení agendy úvazků a 

výkazy učitelů 
průběžně měsíční výkazy odpracované doby učitelů 

Vedení a agenda konferencí 

učitelů 
průběžně pravidelné "úterní" konference učitelů 

Rozpisy využívání 

interaktivních učeben 
průběžně sledování využití a rozdělení času učitelům 

Administrativa náborové 

činnosti 
průběžně vytváření a tisk propagačních materiálů 

Zpracování výpisů z 

docházkového systému 

žáků 

průběžně 
využívání SW docházky ke sledování 

absence žáků 

Zápisy z porad vedení a 

úseků 
průběžně Zápisy - řízení školy a aktuální informace 

Chod WWW stránek školy průběžně 
Udržování a neustálá aktualizace informací 

na WWW 

Agenda spojená s organizací 

a účastí na soutěžích 
průběžně 

Organizace nebo účast žáků na celostátních 

soutěžích 

Agenda propustek pro 

uvolnění pedagogů a 

pracovníků 

průběžně Propustky k lékaři apod. 

Změna pracovišť a směn 

žáků 

po 3 

měsících 
změna dle oborů 

Deník evidence OV průběžně evidence o vzdělávání v rámci OV a praxe 

Administrativa příjmu a 

evidence přihlášek 

leden-

březen 
Kontakt se žáky a rodiči-doplnění údajů 
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Tvorba a zaslání 

doplňkových informací 

žákům a rod. 

duben ubytování; strava; doplnění dat do matriky; 

Příprava a zpracování 

podkladů přijímacích 

komisí 

duben Součást správního řízení 

Denní poštovní agenda 

školy - knihy evidence 
průběžně 

Poštovní služby včetně e-mailů z KÚ 

a datové schránky 

Korespondence se žáky a 

rodiči 
průběžně Kontakt a spolupráce se zástupci žáků 

Administrace udělených 

výchovných opatření 
průběžně Doporučené dopisy rodičům-žákům 

Vnitřní objednávky průběžně 
opravy, údržba a výroba zařízení pro vnitřní 

potřeby COP 

Zápisy ze Školních 

výchovných rad 
průběžně 

Institut, kde se řeší problém s rodiči, 

U a žákem 

Vedení agendy práce se 

žáky s SPU 
průběžně Tiskopisy a databáze žáků s SPU 

Administrace s PPP a spec. 

poradenskými zařízeními 
průběžně U žáků, kteří vykazují větší SPU 

Vedení a práce 

talentovaných žáků 
průběžně Evidence a agenda projektů a soutěží 

Vedení a práce se žáky s 

rizikovým chováním 
průběžně Evidence a agenda společného postupu U-Ž 

Pracovní listy AJ, NJ – pro 

každou komisi 
termíny JMZ sada 25ti pracovních listů pro každou komisi 

Vložky do protokolů 

absolutoria 
červen doklady z absolutoria VOŠ 

Zápis z kontroly 

pedagogické dokumentace 
červen Před uložením do archivu školy 

Tisk třídních knih červen 
písemná forma vytvořená ze systému 

Bakalář 

Přehled prospěchu žáků na červen včetně vyřazení a přestupů žáků 
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konci škol. roku 

Výkazy práce, náhrad. volna 

a docházky 
1x měsíčně uzavření a kontrola docházky 

Žádost o proplacení 

přesčas. práce 
průběžně v případě přesčasů zaměstnance 

Paragony o nákupech průběžně potvrzení o nákupu spotřebního materiálu 

Inventarizace - návrhy na 

vyřazení DHM a DDHM 
průběžně v případě opotřebení, ztráty apod. 

Žádosti o neplacené volno průběžně při nedostatku dovolené 

Vyúčtování zakázky průběžně vyúčtování nákladů a výnosů zakázky -PPŽ 

Objednávky průběžně na nákup materiálu a služeb 

Vyúčtování provozu vozidla průběžně vyúčtování najetých km a pohonných hmot 

Vyúčtování ubytovaných 1x měsíčně pro potřeby účtování poplatků za ubytování 

Pokladní doklady průběžně za ubytování, použití spotřebičů apod. 

Seznamy studentů a 

posluchačů 

před 

zahájením 

kurzu 

k evidenci stanovení úhrad 

Výkaz o spotřebě energií 1x za měsíc pro rozúčtování nákladů do účetnictví 

kontrolní listy měsíčně uzavření kontroly docházky 

Výstupní list zaměstnance průběžně 
při ukončení pracovního poměru 

zaměstnance 

Popisy funkčního místa 
nástup a 

změna 
pracovní náplň zaměstnance 

Platové a pracovní zařazení 
nástup a 

změna 
zařazení do funkce a platové třídy 

Osobní příplatky 
max. 2x 

ročně 
podklady pro stanovení osobních příplatků 

Mimořádné odměny průběžně návrhy za mimořádné úkoly 

Cestovní příkazy průběžně vyúčtování pracovní cesty 

Výkaz odučených hodin 1x měsíčně 
jako podklad pro stanovení odměny lektorů 

dalšího vzdělávání 

Propustky příležitostně lékař 
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Smlouvy o zabezpečení 

výuky 
průběžně s lektory, kteří nemají uzavřenou dohodu 

Potvrzení o ročních 

příjmech 
1x ročně pro účely daňového přiznání 

Cenová nabídka průběžně kalkulace ceny výrobku pro zákazníka (PPŽ) 

Faktury vydané průběžně za služby poskytnuté školou 

Denní objednávky potravin denně pro kuchyň 

Učební plány a ekonomické 

kalkulace 

před 

zahájením 

kurzu 

pro zájemce nebo pro získání financí z 

projektů 

Sběr dat "Kam na školu" - 

střední škola-sběr dat 
květen Sběr dat pro Atlas škol - další školní rok 

Sběr dat "Kam na školu" - 

VOŠ -sběr dat 
prosinec Sběr dat pro Atlas škol - další školní rok 

 

Výstupem ze zmiňovaných průběžně vykonávaných administrativních činnost 

pak může být sbírka dokumentace, kterou by měl mít ředitel školy vždy u sebe. Tato 

dokumentace slouží nejen pro účely řízení školy, ale i např. pro účely kontroly ze strany 

státních orgánů. Příslušná sbírka by měla být vždy na základě probíhajících změn 

aktualizována a může vypadat např. následovně. 

 

Tabulka č. 22: Příklad soupisu dokumentace ředitele školy  

Jednotlivé školní vzdělávací programy 

Program na přípravný týden 

Organizace školního roku 

Plán práce školy 

Rozpracování učebních plánů 

Jmenování komisí a rozpis komisionálních zkoušek 

Školní řád 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Metodický pokyn k ochraně bezpečnosti a zdraví žáků 

Provozní řád 

Pracovní řád pro zaměstnance 
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Plán kontrolní činnosti ŘŠ 

Plán hospitační činnosti ŘŠ 

Hospitace 

Koncepce rozvoje školy 

Koncepce výuky cizích jazyků 

Hodnocení rizik ve výchovně-vzdělávacím procesu 

Učebnice používané na škole 

Seznam zaměstnanců 

Stav žáků (podle tříd) 

Stav žáků (podle oborů vzdělání) 

Seznamy tříd 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Uvolnění z tělesné výchovy 

Povolené uvolňování žáků z výuky 

Třídní učitelé a jejich zástupci 

Umístění tříd 

Rozvrh učitelů 

Označení přespočetných hodin 

Rozvrh místností 

Rozvrh tříd 

Přehled poplatků žáků 

Zvonění 

Dozory o přestávkách 

Dozory o poledních přestávkách 

Pohotovost pro suplování 

Stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků 

Úvazky učitelů 

Seznam úvazků tříd 

Seznam úvazků podle předmětů 

Konzultace 

Přehled prezentací školy 

Školní funkce, vedení sbírek, trvalé úkoly vyučujících 
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Stanovení uvádějících učitelů 

Složení předmětových komisí 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Pedagogičtí pracovníci – přehled aprobovanosti 

Platové postupy 

Dovolená 

Pracovní doba zaměstnanců 

Tabulky mezd 

Co má dělat třídní učitel 1. září 

Metodický pokyn pro organizaci školních exkurzí, lyžařských kurzů a tematicko-

turistických kurzů 

Metodický pokyn ŘŠ k zabezpečení dozoru nad žáky 

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků 

Metodický pokyn k vyplňování třídního výkazu 

Metodický pokyn k vyplňování třídní knihy 

Minimální preventivní program 

 

 Jestliže se někomu příslušná sbírka dokumentace nezdá zcela úplná, může tomu 

tak skutečně být. Existuje mnoho variant, které může ředitel školy z hlediska 

dokumentace zvolit. Preciznější ředitelé jdou až do absolutní hloubky a jejich 

dokumentace může být ještě mnohem širší, naopak ředitelé „laxnější“ neholdují mnohdy 

přílišnému „papírování“ a množství z uvedené dokumentace spíše vykonají než by ji 

vytvářeli.  

 Námi uvedený výčet vznikl jako jakési kompromisní řešení, dle našeho názoru je 

příslušná dokumentace zcela dostačující. Závěrem k této tématice chceme ještě doplnit, 

že daná dokumentace by měla být kromě samozřejmé elektronické formy i vytištěna, a 

to pro účely kontroly ze strany České školní inspekce. 

Rozsah zodpovědnosti a především administrativních činností ředitele školy je 

takřka nekonečný. Z tohoto důvodu se možná budeme opakovat, přesto platí pravidlo, co 

je možné delegovat, to delegujte, musíte si ovšem být zcela jisti výběrem svých 

podřízených pracovníků, na jejichž bedra úkoly delegujete. Současně ovšem platí, že 

každý závažný úkol by měl být před i po svém učinění zkontrolován. 
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Na závěr by mělo být ještě uvedeno v podstatě to nejzávažnější, a to to, že ředitel 

školy by měl po svém nástupu dostat určitý čas a prostor k výkonu své činnosti. Ten by 

měl zcela zásadně využít k nastolení funkčního a efektivního systému procesů, které by 

byly ověřeny a na základě jejich ustálení a průběžných aktualizací také navedeny do 

různých vnitřních předpisů jako jsou směrnice a řády. V těch by měla být vymezena 

zodpovědnost jednotlivých pracovníků za jednotlivé dílčí kroky, čímž by bylo zajištěno 

kvalitní vykonávání těchto procesů. Ostatně, s podobnými procesy se setkáváme v každé 

větší soukromé firmě. U těchto firem patří efektivnost mezi nejpodstatnější 

monitorovací indikátory úspěchu. 

V takto nastaveném systému se bude řediteli a rozhodně i jeho podřízeným 

pracovníkům žít rozhodně lépe a především klidněji než v systému, který by fungoval 

nahodile a chaoticky. 

 

 

6.4.2. Školská rada 

 

Poměrně novým prvkem v českém vzdělávacím systému je školská rada. Ta se 

zřizuje povinně u základních, středních a vyšších odborných škol. Školská rada je orgán 

školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě  

školy, tedy částečně uzurpuje některé z pravomocí řediteli školy anebo zřizovateli této 

školy. 

Školská rada hraje v českém systému spíše okrajovou roli, i když v páru 

jednotlivostech může být i velmi závažná. U některých, např. severských států je role 

této rady mnohem více podstatná a někdy se takřka o moc s ředitelem školy i dělí. 

Zřejmě nejvíce zásadní a také nejrozporuplnější roli v současnou dobu školská 

rada hraje v procesech jmenování a odvolávání ředitelů škol.  

Co se týče samotné činnosti školské rady, ta je pak přímo definována školským 

zákonem a výčet jejich úkonů a tím pádem i pravomocí uvádíme v tabulce níže. 

 

 

Tabulka č. 23: Výčet pravomocí školské rady 

1. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 
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2. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, 

a navrhuje jejich změny 

3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních 

školách 

4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke 

zlepšení hospodaření 

6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím 

státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

8. podává návrh na odvolání ředitele 

9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy 

 

 Z daného výčtu pak vyplývá, že ředitel školy musí vždy se školskou radou 

spolupracovat či projednávat některou dokumentaci. Jedná se konkrétně výčtem o body 

číslo 1-6. U těch není možno nikdy školskou radu z příslušného procesu vyřadit. 

 Doporučujeme také dbát na velmi dobrou spolupráci s touto školskou radu, a to 

vzhledem k možnostem, které má u jmenování a odvolávání ředitelů. Proto považujeme 

za vhodné obeznamovat školskou radu i o jiných skutečnostech, které se ve škole dějí 

a zapojovat ji tak více do celého procesu řízení školy. Je nutné školskou radu „učinit 

důležitou“, je to jen ku prospěchu „naší věci“. 

 

 

6.5. Ostatní zainteresované instituce 

 

V oblasti školství je potřebné nepozapomenout na to, že se jedná z hlediska 

administrativy nejen o spolupráci orgánů školy s orgány státní správy či samosprávy, ale 

mnohdy i s jinými institucemi. Jedná se především o různé soukromé firmy anebo např. 

veřejně prospěšné organizace. I když se může zdát, že hrají roli poměrně mizivou, ve 

skutečnosti tomu tak není a začínají v posledních letech nabírat notně na významu. 

Zřejmě nejvýznamnější roli v této kategorii hrají pojišťovny. Dnešní již zcela 

odstátněný sektor pojištění hraje v oblasti školské administrativy zásadní roli. Níže 

uvádíme soupis administrativních činností s danou oblastí spjatých. 



67 

 

 

Tabulka č. 24: Soupis administrativních činností navázaných na spolupráci škol 

s pojišťovnami 

Administrativní úkon Popis úkonu Zainteresovaný orgán 

Záznam o úrazu záznam o úrazu žáka i 

zaměstnance 

Zdravotní pojišťovna 

Hlášení škod hlášení škod pojišťovně včetně 

pracovních úrazů a úrazů žáků 

pojišťovny 

Hromadné oznámení 

zaměstnavatele 

pro zdravotní pojišťovnu při 

nástupu a odchodu žáků a 

zaměstnanců 

Zdravotní pojišťovna 

přehled o platbách 

pojistného 

odvod pojistného za zaměstnance i 

organizaci 

Zdravotní a sociální 

pojištění 

 

Dalšími institucemi, se kterými se v oblasti vzdělávání můžeme z mimostátní sféry 

setkat, jsou především různé propagační firmy, které vykonávají činnosti jako je tisk, 

případně propagaci např. rozhlasem či televizí. Propagace především středních škol je 

v současnou chvíli již spíše nezbytností a nutností než občasným jevem. 

 Nelze také pozapomenout na firmy, které nám dodávají materiál či školní 

pomůcky, jako je např. SEVT či velcí distributoři hygienických potřeb. 

V současnou chvíli existuje v oblasti škol a školských zařízení obrovský prostor pro 

uplatnění se soukromého či neziskového kapitálu. V žádném případě ovšem nesmí být 

pozapomenuto nikdy na to, že veškeré vzájemné činnosti či obchody musí být podle 

platné české legislativy také bezchybně zdokumentovány. 

 

 

7. Administrativa dle časového harmonogramu v průběhu školního 

roku 

 

Na závěr bychom si dovolili ještě jednou Vás seznámit s rozšířenou verzí našich 

publikací, kdy můžete názorně vidět typický příklad konkrétního řešení v některé ze 

škol České republiky. Samozřejmě nebudeme uvádět, o kterou školu se jedná. Pro Vás 
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tato ukázka může posloužit jako určitý náhled do nabízeného nadstandardu, kdy 

vzhledem k obdrženému rozsáhlému materiálu, zaplatíte pouze nepatrnou sumu peněz. 

Nabízené konkretizované materiály v každé z uvedených kapitol nabízejí takovéto 

konkrétní případy. Jestliže je někde např. potřeba vyhledat jakýkoliv úřad, nabízí se 

vždy ucelené databáze veškerých územně odpovídajících úředních jednotek těchto 

úřadů. Materiály svým rozsahem zcela zásadně přesahují tuto publikaci, která obsahuje 

pouhý zlomek veškerých informací. Jestliže tedy máte zájem o naše publikace, můžete si 

ji objednat v příslušné sekci. 

 Nyní již ale k našemu konkrétnímu příkladu. Na následujících řádcích můžete 

nalézt již v dřívějších kapitolách zmiňovaný ucelený dokument veškeré dokumentace 

v jedné konkrétní střední odborné a současně vyšší odborné škole. Pan ředitel této školy 

si dle našeho názoru připravil velmi kvalitní přehled veškerých agend tak, aby na žádný 

z úkonů nepozapomněl. Veškerou dokumentaci pak ještě velmi šikovně rozdělil dle 

časových statistik. Nyní již tedy samotná ukázka takovéhoto dokumentu. 
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Tabulka č. 25: Konkrétní příklad administrativní zátěže školy - rámcový harmonogram průběhu činností 

        

        

  název tiskopisu 
označen

í 
termín 

vystavení 
specifikace obsahu pro koho 

vystavuje/zpracováv
á 

poznámka 

1) Dokumenty časově zařaditelné - podle průběhu školního roku       

1 Výroční zpráva školy VZ září Dle zákona KÚ Ř/ZŘ   

2 Vlastní hodnocení školy   září Dle zákona KÚ Ř/ZŘ   

3 Zahajovací výkaz školy V8-01 září 
Statistické údaje školy na počátku 
škol.roku 

KÚ SZŘ/ZŘ   

4 
Zahajovací výkaz-o počtu žáků 
denního studia na SŠ 

V7-01 září 
Statistické údaje školy na počátku 
škol.roku 

KÚ SZŘ/ZŘ   

5 
Zahajovací výkaz-o počtu nově 
přihlášených žáků 

V7d-01 září 
Statistické údaje školy na počátku 
škol.roku 

KÚ SZŘ/ZŘ   

6 
Výkaz o počtu žáků denního a 
dálkového stud. 

V25-01 září 
Statistické údaje školy na počátku 
škol.roku 

KÚ SZŘ/ZŘ   

7 Zahajovací výkaz VOŠ   září 
Statistické údaje školy na počátku 
škol.roku 

KÚ SZŘ/ZŘ   

8 Výkaz ředitelství   září 
Statistické údaje školy na počátku 
škol.roku 

KÚ SZŘ/ZŘ   

9 Výkaz přihlášených na VOŠ   září 
Statistické údaje školy na počátku 
škol.roku 

KÚ SZŘ/ZŘ   

10 Výkaz o úrazovosti   září Sběr údajů KÚ SZŘ/ZŘ   

11 
Zpracování Záznamu o úrazu 
žáka / pedagoga 

  září   IBP SZŘ/ZŘ ze zákona - IBP 

12 
Vedení a pořizování záznamů - 
Kniha úrazů 

  září 
Průběžné vedení Knihy úrazů - drobné 
úrazy a poranění 

IBP/škola SZŘ/ZŘ ze zákona 

13 Vedení knihy kontrol, BOZP   září 
Kniha kontrol Ř a knihy kontrol vedoucích 
úseků 

IBP/škola SZŘ/ZŘ ze zákona - IBP 

14 
Záznam o seznámení a 
proškolení - nastupující žáci 

  září Úvodní školení BOZP pro nastupující žáky IBP/škola SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

15 
Záznam o seznámení a 
proškolení - nastupující učitelé 

  září 
Úvodní školení BOZP pro nastupující 
učitele a zaměstnance 

IBP/škola SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 
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16 
Záznam -periodické proškolení 
- všichni žáci 

  září 
Periodické školení BOZP pro všechny žáky 
školy 

IBP/škola SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

17 
Záznam -periodické proškolení 
- všichni učitelé 

  září 
Periodické školení BOZP pro učitele a 
zaměstnance 

IBP/škola SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

18 
Záznam -proškolení - všichni 
učitelé 

  září 
Periodické školení o zařazení do kategorie 
rizik-U;Z 

IBP/škola SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

19 
Záznam -proškolení - všichni 
učitelé 

  září Periodické školení - analýza rizik-U;Z IBP/škola SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

20 
Záznam -periodické proškolení 
- všichni žáci 

  září 
Školení Požární řád pro všechny žáky 
školy 

IBP/škola SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

21 
Záznam -periodické proškolení 
- všichni učitelé 

  září 
Školení Požární řád pro učitele a 
zaměstnance 

IBP/škola SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

22 Školní vzdělávací programy   září 
Tvorba a úprava ŠVP na základě RVP a 
podkladů MŠMT 

škola Ř/ZŘ Rada školy 

23 ŠVP - tematické plány   září 
Rozpis učiva na jednotlivé předměty a 
učitele 

škola Ř/ZŘ   

24 Plány školy   září 
Roční plán činnosti; Dlouhodobé plány a 
koncepce 

KÚ; škola Ř/ZŘ   

25 
Plány práce předmětových 
komisí a úseků 

  září 
Plány kabinetů a úseků - akce; cíle; plnění 
záměrů 

škola Ř/ZŘ   

26 Plány kontrol a hospitací   září 
Plány KOHO pro jednotlivé vedoucí úseků; 
Ř; ZŘ 

škola Ř/ZŘ   

27 
Proškolení a seznámení žáků 
se Školním řádem 

  září 
Zásadní povinnost ze zákona - písemně a 
dokladovatelně 

škola Ř/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

28 
Proškolení a seznámení žáků s 
Pravidly pro hodnocení 
výsledků vzdělávání 

  září 
Zásadní povinnost ze zákona - písemně a 
dokladovatelně 

škola Ř/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

29 
Proškolení a seznámení žáků s 
vnitřním řádem 

  září 
organizační řády jednotlivých pracovišť a 
laboratoří 

škola Ř/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

30 
Zpracování Minimálního 
preventivního programu 

  září ze zákona škola ZŘ/ŠPP 
Prokazatelné 

seznámení 

31 
Předávání agregovaných dat ze 
školní matriky pro ÚIV 

  září-říjen Sběr dat ÚIV MŠMT/ÚIV SZŘ/ZŘ   

32 Umístění absolventů   říjen   KÚ SZŘ/ZŘ   

33 Výkaz o počtu ubytovaných V19-01 říjen Statistické údaje školy na počátku KÚ VÚ VMV   
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žáků škol.roku 

34 
Výkaz o počtu stravovaných 
žáků 

V17-01 říjen 
Statistické údaje školy na počátku 
škol.roku 

KÚ VES/VES   

35 
Dotazník o studijních oborech - 
sběr dat ÚIV 

  listopad Sběr dat ÚIV MŠMT/ÚIV SZŘ/ZŘ   

36 
Dotazník o studijních oborech - 
sběr dat ÚP 

  listopad Sběr dat ÚP ÚP SZŘ/ZŘ   

37 
Dotazník o studijních oborech 
nástavbového studia 

  listopad Sběr dat ÚP ÚP SZŘ/ZŘ   

38 
Dotazník o skladbě 
nástavbového studia - sběr dat 
ÚP 

  listopad Sběr dat ÚP ÚP SZŘ/ZŘ   

39 
Sběr dat "Kam na školu" - VOŠ -
sběr dat 

  prosinec Sběr dat pro Atlas škol - další školní rok PF Art SZŘ/ZŘ   

40 
Administrativa příjmu a 
evidence přihlášek 

  
leden-
březen 

Kontakt se žáky a rodiči-doplnění údajů škola SZŘ/ZŘ   

41 
Zavedení sběrných archů a 
spisů ke každé přihlášce 

  
leden-
březen 

Součást správního řízení škola SZŘ/ZŘ   

42 Tisk výstupů - výpisy pololetní   leden Ukončení pololetí - doklad žáci školy SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

43 
Tvorba a zasílání informací o 
přijímacím řízení 

  březen Součást správního řízení škola SZŘ/ZŘ info a kritéria 

44 
Přehled o absolventech okresu 
Tábor 

  duben Sběr dat ÚP ÚP SZŘ/ZŘ   

45 
Administrace rozhodnutí 
ředitele  

  duben Součást správního řízení škola SZŘ/ZŘ 
zaslání - správní 

řízení 

46 
Tvorba a zaslání doplňkových 
informací žákům a rod. 

  duben 
ubytování; strava; doplnění dat do 
matriky; 

škola SZŘ/ZŘ   

47 
Administrace a evidence 
odvolání 

  duben Součást správního řízení KÚ SZŘ/ZŘ   

48 
Příprava a zpracování 
podkladů přijímacích komisí 

  duben Součást správního řízení škola SZŘ/ZŘ   

49 
Sběr dat "Kam na školu" - 
střední škola-sběr dat 

  květen Sběr dat pro Atlas škol - další školní rok PF Art SZŘ/ZŘ   

50 Protokoly k MZ   květen ze zákona - zásadní dokumentace MZ archiv SZŘ/ZŘ   
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51 Výkaz o přihl. a přijatých na SŠ V5-01 červen Přijímací řízení KÚ SZŘ/ZŘ   

52 
Zpracování žádostí na zřízení 
asistenta pedagoga 

  červen Zajištění výuky u těžce postižených žáků KÚ ZŘ/ŠPP 
intagrovaní žáci-

vozíčkáři 

53 Protokoly k ZZ   červen ze zákona - zásadní dokumentace ZZ archiv SZŘ/ZŘ Jednotné zadání ZZ 

54 Protokoly k absolutoriu VOŠ   červen 
ze zákona - zásadní dokumentace 
absolutoria 

archiv SZŘ/ZŘ   

55 Kontrolní listy k ZZ   červen ze zákona - zásadní dokumentace ZZ archiv SZŘ/ZŘ   

56 
Vložky do protokolů 
absolutoria 

  červen doklady z absolutoria VOŠ archiv SZŘ/ZŘ   

57 Tisk výstupů - Výuční listy   červen ze zákona - zásadní dokumentace ZZ absolventi SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

58 
Tisk výstupů - Závěrečné 
vysvědčení ZZ 

  červen ze zákona - zásadní dokumentace ZZ absolventi SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

59 Tisk výstupů - Certifikáty ZZ   červen ZZ-jednotné zadání NÚOV-MŠMT absolventi SZŘ/ZŘ Jednotné zadání ZZ 

60 Tisk výstupů - Europassy   červen Předávání všem absolventům školy absolventi SZŘ/ZŘ   

61 Tisk výstupů - Diplomy   červen doklady z absolutoria VOŠ absolventi SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

62 
Tisk výstupů - závěrečné 
vysvědčení 

  červen doklady z absolutoria VOŠ absolventi SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

63 Tisk výstupů z JMZ   červen Protokol o výsledku MZ (státní maturita) absolventi SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

64 Tisk výstupů z JMZ   červen Maturitní vysvědčení (státní maturita) absolventi SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

65 Tisk výstupů z JMZ   červen potvrzení CERMATU o přihlášení žáka absolventi SZŘ/ZŘ 
podzimní termín-

DOKLAD 

66 
Tisk výstupů - Certifikované 
moduly 

  červen Certifikát školy pro sociální partnery absolventi SZŘ/ZŘ   

67 
Tisk výstupů - výroční 
vysvědčení 

  červen Ukončení školního roku - doklad žáci školy SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

68 
Zápis z kontroly pedagogické 
dokumentace 

  červen Před uložením do archivu školy 
učitelé; Ř; 

ZŘ 
SZŘ/ZŘ 

DOKLADOVATELN
Ě 

69 Tisk třídních knih   červen 
písemná forma vytvořená ze systému 
Bakalář 

archiv SZŘ/ZŘ   

70 
Přehled prospěchu žáků na 
konci škol. roku 

  červen včetně vyřazení a přestupů žáků archiv SZŘ/ZŘ 
včetně opakování 

ročně 
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71 
Administrativa opravných 
zkoušek 

  
červen-
srpen 

administrativa komisionálních opravných 
ZK 

archiv SZŘ/ZŘ   

72 
Výkaz k upřesnění údajů o 
počtech žáků 

R 1-99 srpen Přijímací řízení KÚ SZŘ/ZŘ   

73 
Dotazníky o počtu 
přihlášených 

  srpen Přijímací řízení KÚ SZŘ/ZŘ   

74 
Vyhlášení dalších kol 
přijímacího řízení - SŠ ; VOŠ 

  srpen Přijímací řízení KÚ SZŘ/ZŘ   

75 
Zpracování rozvrhu výuky 
jednotlivých tříd 

  srpen ze zákona škola, žáci SZŘ/ZŘ   

76 
Vyhodnocení poradenské a 
preventivní činnosti 

  srpen ze zákona do Výroční zprávy škola ZŘ/ŠPP   

2) Dokumenty vykazované průběžně           

1 ISO-řídící dokumenty   průběžně 
Rozhodnutí; pokyny; IS; vnitřní směrnice 
apod. 

škola Ř/ZŘ 
zavedený systém 

ISO9001 

2 
Dokumentace z pedagogických 
rad 

  průběžně Zápisy škola SZŘ/ZŘ   

3 
Dokumentace z mimořádných 
porad pedagogů 

  průběžně Zápisy škola SZŘ/ZŘ   

4 
Zpracování analýz v 
jednotlivých čtvrtletích 

  průběžně Zápisy škola SZŘ/ZŘ   

5 
Zpracování suplování - změny 
rozvrhu 

  průběžně denní agenda škola SZŘ/ZŘ 
povinnost i na 

WWW 

6 
Zpracování agendy kapacit tříd 
a oborů 

  průběžně omezení zákonem a rejstříkem školy KÚ SZŘ/ZŘ 
sledovaný 
parametr 

7 
Zpracování rozvrhu dohledu 
nad žáky 

  průběžně ze zákona včetně suplování dohledů škola SZŘ/ZŘ   

8 
Zpracování rozpisů a 
administrativy třídních 
schůzek 

  průběžně 2 x ročně škola SZŘ/ZŘ pro U; Ž i rodiče 

9 
Administrace akcí školy mimo 
běžný rozvrh 

  průběžně 
kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity 
žáků a U 

škola SZŘ/ZŘ Interní sdělení 

10 
Tisk nejvýznamnějších 
legislativních změn 

  průběžně Pro chod školy a info učitelů a žáků škola SZŘ/ZŘ z e-systému 



74 

 

11 Záznamy z pohovorů se žáky    průběžně změny oborů; individ. plány; opakování škola SZŘ/ZŘ i požadavky rodičů 

12 
Vedení agendy úvazků a 
výkazy učitelů 

  průběžně měsíční výkazy odpracované doby učitelů škola SZŘ/ZŘ 
včetně nadpočet. 

hodin 

13 
Vedení a agenda konferencí 
učitelů 

  průběžně pravidelné "úterní" konference učitelů škola SZŘ/ZŘ agenda - zápisy 

14 
Rozpisy využívání 
interaktivních učeben 

  průběžně 
sledování využití a rozdělení času 
učitelům 

škola SZŘ/ZŘ   

15 
Administrativa náborové 
činnosti 

  průběžně vytváření a tisk propagačních materiálů škola SZŘ/ZŘ 
také dopisy 
zájemcům 

16 
Zpracování výpisů z 
docházkového systému žáků 

  průběžně 
využívání SW docházky ke sledování 
absence žáků 

škola SZŘ/ZŘ analýzy-opatření 

17 Zápisy z porad vedení a úseků   průběžně Zápisy - řízení školy a aktuální informace škola Ř/ZŘ   

18 Chod WWW stránek školy   průběžně 
Udržování a neustálá aktualizace 
informací na WWW 

škola Ř/ZŘ týdenní aktuality 

19 
Agenda spojená s organizací a 
účastí na soutěžích 

  průběžně 
Organizace nebo účast žáků na 
celostátních soutěžích 

škola Ř/ZŘ SOČ; odb. soutěže 

20 
Agenda spojená s požadavky 
ČŠI 

  průběžně Zprávy a důkazy na žádost šetření ČŠI ČŠI; MŠMT Ř/ZŘ 
včetně rychlých 

šetření 

21 
Agenda propustek pro 
uvolnění pedagogů a pracov. 

  průběžně Propustky k lékaři apod. škola SZŘ/ZŘ   

22 Deník evidence OV   průběžně evidence o vzdělávání v rámci OV a praxe škola zam./zam.   

23 
Denní poštovní agenda školy - 
knihy evidence 

  průběžně 
Poštovní služby včetně e-mailů z KÚ a 
datové schránky 

škola SZŘ/ZŘ 
Návaznost na 

spisovou službu 

24 Korespondence se žáky a rodiči   průběžně Kontakt a spolupráce se zástupci žáků škola SZŘ/ZŘ   

25 
Zasílání dopisů s upozorněním 
na neomluvení docházky 

  průběžně "Desetidenní" dopisy ze zákona škola SZŘ/ZŘ   

26 
Administrace udělených 
výchovných opatření 

  průběžně Doporučené dopisy rodičům-žákům škola SZŘ/ZŘ   

27 Korespondence s úřady   průběžně 
Policie; soud; orgány st. správy a 
samosprávy 

škola SZŘ/ZŘ   

28 
Potvrzení žákům a rodičům o 
studiu 

  průběžně Doložení jiným institucím škola SZŘ/ZŘ 
sociální 

zabezpečení 

29 
Vedení povinné pedagogické 
dokumentace 

  průběžně Určeno Věstníkem MŠMT MŠMT SZŘ/ZŘ   
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30 
Správní řízení - evidence, 
zavedení spisů 

  průběžně Ze zákona - Sběr dokumentů a vyřízení škola SZŘ/ZŘ 
Vyloučení; 

podmín.v. apod. 

31 Ukončování studia žáků   průběžně Administrace; rozhodnutí, potvrzení atd. škola SZŘ/ZŘ Výstupní list žáka 

32 
Oznámení o povinnosti 
dokladovat absenci lékařem 

  průběžně Opatření k omezení neomluvené absence škola SZŘ/ZŘ 
Vyplývá ze 
Škol.řádu 

33 Vnitřní objednávky   průběžně 
opravy, údržba a výroba zařízení pro 
vnitřní potřeby COP 

škola VÚ/VÚ   

34 Cenová nabídka   průběžně 
kalkulace ceny výrobku pro zákazníka 
(PPŽ) 

zákazník VV/VV   

35 
Potvrzení žákům o poskytování 
ubytování 

  průběžně pro potřebu žáků žák VÚ VMV/zam    

36 Kniha hostů   průběžně zápisy o ubytovaných policie ČR VÚ VMV   

37 
Hlášení o ubytovaných cizích 
státních příslušnících 

  průběžně hlášení o cizincích policie ČR VÚ VMV   

38 Třídní knihy   průběžně 
pro evidenci docházky kvalif., rekvalif. a 
nadstandard. vzdělávání 

škola zam/zam   

39 
Vedení archivu školy - úplnost, 
správnost 

  průběžně 
Ze zákona o archivnictví včetně Archivní 
knihy 

škola ZŘ/ŠPP 
metod. Státní 

archiv 

40 Vystavování duplikátů dokladů   průběžně Ze zákona škola ZŘ/ŠPP na žádost 

41 Kompletní vedení Matriky   průběžně 
Ze zákona -systém Bakalář a pořizování 
kopií 

škola ZŘ/ŠPP   

42 
Zápisy ze Školních výchovných 
rad 

  průběžně 
Institut, kde se řeší problém s rodiči, U a 
žákem 

škola ZŘ/ŠPP   

43 
Vedení agendy práce se žáky s 
SPU 

  průběžně Tiskopisy a databáze žáků s SPU škola ZŘ/ŠPP   

44 
Administrace s PPP a spec. 
poradenskými zařízeními 

  průběžně U žáků, kteří vykazují větší SPU škola ZŘ/ŠPP   

45 
Vedení a práce talentovaných 
žáků 

  průběžně Evidence a agenda projektů a soutěží škola ZŘ/ŠPP   

46 
Vedení a práce se žáky s 
rizikovým chováním 

  průběžně 
Evidence a agenda společného postupu U-
Ž 

škola ZŘ/ŠPP   

47 
Administrace žádostí o 
uvolnění z výuky /popř. část./ 

  průběžně ze zákona na základě potvrzení lékaře škola ZŘ/ŠPP nejčastěji tělocvik 

48 
Zpracování žádostí na PPP k 
úlevám u stát.maturit 

  průběžně ze zákona škola ZŘ/ŠPP   
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49 
hlášení o technickém 
zhodnocení budov 

  průběžně 
hlášení cca 4 x ročně o navýšení cen 
investic 

KÚ VES/účetní   

50 Faktury vydané   průběžně za služby poskytnuté školou odběratel VES/účetní   

51 Výstupní list zaměstnance   průběžně při ukončení prac. poměru zaměstnance 
zaměstnane

c 
účetní/účet   

52 Mimořádné odměny   průběžně návrhy za mimořádné úkoly škola VÚ/VÚ   

53 Cestovní příkazy   průběžně vyúčtování pracovní cesty škola zam/zam   

54 
Žádost o proplacení přesčas. 
práce 

  průběžně v případě přesčasů zaměstnance škola VÚ/VÚ   

55 Paragony o nákupech   průběžně potvrzení o nákupu spotřebního materiálu škola zam/zam   

56 
Inventarizace - návrhy na 
vyřazení DHM a DDHM 

  průběžně v případě opotřebení, ztráty apod. škola VÚ/zam   

57 Žádosti o neplacené volno   průběžně při nedostatku dovolené škola VÚ/zam   

58 Vyúčtování zakázky   průběžně 
vyúčtování nákladů a výnosů zakázky -
PPŽ 

škola VES/VES   

59 Objednávky   průběžně na nákup materiálu a služeb škola Ř/sekret.   

60 Vyúčtování provozu vozidla   průběžně 
vyúčtování najetých km a pohonných 
hmot 

škola správce/spr   

61 Pokladní doklady   průběžně za ubytování, použití spotřebičů apod. škola zam/zam   

62 Pracovní smlouvy   průběžně pro zaměstnance zam Ř/pers   

63 
Dohody o pracích konaných 
mimo pracovní smlouvy 

  průběžně pro zaměstnance zam Ř/pers   

64 Smlouvy o zabezpečení výuky   průběžně s lektory, kteří nemají uzavřenou dohodu lektoři Ř/VÚDV   

65 
Hromadné oznámení 
zaměstnavatele 

  průběžně 
pro zdravotní pojišťovnu při nástupu a 
odchodu žáků a zam 

zdr.poj. VES/účetní   

66 
potvrzení o výši výdělku pro 
dávky SSP 

  průběžně 
pro přiznání nároku na přídavky na děti, 
dopravu a bydlení 

OSSZ účetní/účet   

67 
potvrzení o výši výdělku a 
délce zaměstnání 

  průběžně pro nezaměstnaného ÚP účetní/účet   

68 různá potvrzení   průběžně 
pro soud, peněžní ústavy, další 
zaměstnavatele 

dle textu účetní/účet   

69 hlášení škod   průběžně 
hlášení škod pojišťovně vč. prac. úrazů a 
úrazů žáků 

pojišťovny VES/VES   

Dokumenty s pravidelnou periodou k vyplnění-dle intenzity periody       
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1 Denní objednávky potravin   denně pro kuchyň strávníky VÚ ŠJ/šéfkuch   

2 Vyúčtování ubytovaných   1x měsíčně 
pro potřeby účtování poplatků za 
ubytování 

škola VÚ/VÚ   

3 Výkaz odučených hodin   1x měsíčně 
jako podklad pro stanovení odměny 
lektorů DV 

škola VÚ DV   

4 Výkaz o spotřebě energií   1x za měsíc pro rozúčtování nákladů do účetnictví škola VÚ SM   

5 přehled o platbách pojistného   měsíčně 
odvod pojistného za zaměstnance i 
organizaci 

zdr. a soc. 
poj. 

VES/účetní   

6 kontrolní listy   měsíčně uzavření kontroly docházky škola VÚ/VÚ   

7 
Výkazy práce, náhrad. volna a 
docházky 

  1x měsíčně uzavření a kontrola docházky škola VÚ/VÚ   

8 
Zpracování ISO přehledů o 
žácích 

  čtvrtletně 
Vyhodn. chování, absence, prosp. a důkazy 
o změnách 

škola SZŘ/ZŘ vazba na ISO 9001 

9 Výkaz CR2-04 4 x za rok 
dotazník o hostech v hromadných ubyt. 
zařízeních 

ČSÚ VÚ VMV   

10 Rozvaha   čtvrtletně statistický výkaz KÚ,MFČR VES/účetní   

11 Výsledovka   čtvrtletně statistický výkaz KÚ,MFČR VES/účetní   

12 Příloha   čtvrtletně statistický výkaz KÚ,MFČR VES/účetní   

13 Výkaz  P1-04 čtvrtletně statistický výkaz o platech KÚ,ČSÚ VES/účetní   

14 Výkaz  P2-04 čtvrtletně statistický výkaz o platech KÚ,ČSÚ VES/účetní   

15 Změna pracovišť a směn žáků   po 3 měs. změna dle oborů škola VÚPV/VÚPV   

16 Výkaz  
NemÚr 

1-02 
2 x za rok statistický výkaz o prac. neschopnosti ČSÚ VES/účetní   

17 odpisový plán   2x za rok na další rok a úprava před koncem roku KÚ VES/VES   

18 Osobní příplatky   
max. 2x 
ročně 

podklady pro stanovení osobních 
příplatků 

škola VÚ/VÚ   

19 Výkaz  VI 1-01 1x za rok statistický výkaz - účetní KÚ,ČSÚ VES/VES   

20 Výkaz  
Granty 

1-01 
1x za rok statistický výkaz KÚ,ČSÚ VES/VES   

21 Výkaz  EP -01 1x za rok statistický výkaz o spotřebě paliv ČSÚ VES/VES   

22 Rozbor hospodaření   1x za rok rozbor za minulý rok KÚ VES/VES   

23 
Výroční zpráva-část 
ekonomická 

  1x za rok rozbor za minulý rok KÚ VES/VES   
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24 
přehled o výsledku 
hospodaření a stavu fondů 

  1x za rok za minulý rok KÚ VES/VES   

25 
údaje o finančním vypořádání 
dotací 

  1x za rok za minulý rok KÚ VES/VES   

26 rozbor finančního krytí fondů   1x za rok za minulý rok KÚ VES/VES   

27 
rozbor čerpání investičního 
fondu 

  1x za rok za minulý rok KÚ VES/VES   

28 Rozpočet   1x za rok rozpočet na další rok KÚ VES/VES   

29 mzdová rozvaha   1x za rok rozpočet na další rok KÚ VES/VES   

30 
zpráva o výsledcích finančních 
kontrol 

  1x za rok za minulý rok KÚ VES/VES   

31 
oznámení o plnění povinného 
podílu ZTP 

  1x za rok hlášení Úřadu práce ÚP VES/účetní   

32 
Inventurní sestavy a zprávy z 
inventur 

  1x za rok hlášení o provedené inventuře KÚ VES/účetní   

33 Vyúčtování daně z příjmu   1x ročně potvrzení o odvodu a platbě daně FÚ účetní/účet   

34 Potvrzení o ročních příjmech   1x ročně pro účely daňového přiznání zaměst. účetní/účet   

35 
evidenční listy důchodového 
zabezpečení 

  

1x ročně a 
při 

odchodu 
zam. 

potvrzení o ročním výdělku OSSZ účetní/účet   

4) Dokumenty nárazového charakteru           

1 
Seznámení s maturitními 
předměty 

  ŠVP + 4.r. 
poučení a admin. Vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

2 
Seznámení s tématy zkoušek – 
profilová část 

  
termíny 

JMZ 
poučení a admin. Vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

3 
Přihlášky k maturitní zkoušce a 
kopie přihlášek pro žáka  

  
termíny 

JMZ 
poučení a admin. Vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

4 
Nepovinné zkoušky z profilové 
části – přihláška 

  
termíny 

JMZ 
poučení a admin. Vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

5 
Kontrolní sestava přihlášek po 
zadání do CERTISu 

  
termíny 

JMZ 
poučení a admin. vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 
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6 
Seznámení s tématy povinných 
a nepovinných zkoušek – 
profilová část 

  
termíny 

JMZ 
poučení a admin. vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

7 
Seznámení s tématy 
pracovních listů – školní část – 
AJ, NJ 

  
termíny 

JMZ 
poučení a admin. vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

8 
Seznámení se seznamem 
literárních děl ČJL 

  
termíny 

JMZ 
poučení a admin. vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

9 
Pracovní listy AJ, NJ – pro 
každou komisi 

  
termíny 

JMZ 
sada 25ti pracovních listů pro každou 
komisi 

škola SZŘ/ZŘ 
i když je jen 1 žák 

!!! 

10 
Seznámení s pravidly 
hodnocení profilové části 

  
termíny 

JMZ 
poučení a admin. vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

11 
Seznámení s povolenými 
pomůckami 

  
termíny 

JMZ 
poučení a admin. vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

12 
Seznámení s organizací a 
průběhem maturit 

  
termíny 

JMZ 
poučení a admin. vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ 
DOKLADOVATELN

Ě 

13 Tištění metodik od CERMATu   
termíny 

JMZ 
poučení a admin. vyplývá z V 177/2009 
Sb. 

žáci 4.r. SZŘ/ZŘ   

14 
Zpracování otázek k profilové 
části maturitní zkoušky 

  
termíny 

JMZ 
sady témat dle zákona - schvaluje ředitel škola SZŘ/ZŘ ze zákona 

15 
žádost o převod z rezervního 
fondu do investičního fondu 

  dle potřeby během roku KÚ VES/VES   

16 Popisy funkčního místa   
nástup a 
změna 

pracovní náplň zaměstnance 
zaměstnane

c 
VÚ/VÚ   

17 Platové a pracovní zařazení   
nástup a 
změna 

zařazení do funkce a platové třídy 
zaměstnane

c 
VES/VES   

18 Záznam o úrazu   úraz záznam o úrazu žáka i zaměstnance ZP,IP     

19 Propustky   
příležitostn

ě 
lékař škola zam/zam   

20 
Seznamy studentů a 
posluchačů 

  
před zaháj. 

kurzu 
k evidenci stanovení úhrad škola VÚ DV   

21 Učební plány a ekon. kalkulace   
před zaháj. 

kurzu 
pro zájemce nebo pro získání financí z 
projektů 

zájemci VÚ DV   
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legenda:  
      

ČSÚ - Český statistický úřad 
      

DV - další vzdělávání 
      

ES - ekonomická skupina 
      

FÚ - finanční úřad 
      

IP - inspektorát práce 
      

KU - krajský úřad 
      

OSSZ - okresní správa 
soc.zabezpečení       

pers - personalista 
      

PPŽ - produktivní práce žáků 
      

PV - praktická výuka 
      

Ř - ředitel 
      

SM - správa majetku 
      

SZŘ - statutární zástupce ředitele 
      

ŠJ - školní jídelna 
      

ŠPP - školní poradenské pracoviště 
      

ÚP - úřad práce 
      

VV - vedoucí výroby 
      

VES - vedoucí ES 
      

VMV - výchova mimo vyučování 
      

VÚ - vedoucí úseku 
      

zam - zaměstnanec 
      

ZP - zdravotní pojišťovna 
      

ZŘ - zástupce ředitele 
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Věříme, že konkrétní ukázka pro Vás byla příkladná a těm, kteří se v oblasti 

školství pohybují nedlouho anebo alespoň se pro oblast řízení škol rozhodli, nastínila, 

o jak komplexní a složitou problematiku se jedná. Opětovně ovšem musíme upozornit na 

fakt, že se jedná pouze o jeden velmi těžko přenositelný příklad pro jiné školy. Může 

sloužit jako určité vodítko, každé vedení školy ho ovšem musí doplnit případně 

redukovat tak, aby zcela odpovídal potřebám jejich vlastní školy. 

 

 

8. Závěr 

 

Tato publikace si klade za cíl seznámit širokou vrstvu zájemců o problematiku 

dokumentace a administrativy ve školách s momentální situací. Je určena jak pro 

naprosté laiky, kteří se buďto teprve chystají ke svému studiu na vedoucího pracovníka 

anebo jej po krátkou dobu již vykonávají, stejně jako pro ostřílené profesionály, kteří již 

na vyšších postech ve školách nějakou dobu figurují. Jedná se spíše o metodický přehled 

problematiky než o konstruktivní manuál. Je tomu tak záměrně vzhledem k dalším 

publikacím naší firmy, které jsou primárně v dané problematice zaměřeny na konkrétní 

druhy škol. Věříme, že pro Vás bylo čtení této publikace příjemné a poučné, velmi 

oceníme, jestliže byste naši publikaci doplnili svými poznatky anebo případně poupravili 

některé pasáže, o kterých se domníváte, že nejsou zcela v pořádku. Pro tyto účely nás 

když tak kontaktujte na naši adrese vzdelavacisluzby@seznam.cz. 

Závěrem bychom Vám chtěli popřát mnoho štěstí ve Vaší práci ve školách, na nichž 

působíte. Vzdělávání je sice spíše posláním než lukrativním zaměstnáním, přesto si 

myslíme, že se naopak od jiných profesí můžete setkat s něčím, co za ty peníze stojí. 

Můžete se setkat s jevem, kdy reálně uvidíte plody své práce. Zažijete neskonale krásný 

pocit, kdy se z „hloupého“ dítěte stane inteligentní člověk. Zažijete ten krásný pocit, kdy 

i po letech Vás budou potkávat lidi a zdravit Vás na ulici. To mnohá povolání opravdu 

nenabízejí. S tímto pozitivním konstatováním se s Vámi loučí kolektiv autorů této 

publikace. 

mailto:vzdelavacisluzby@seznam.cz

