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Odbory školství Krajských úřadů 
 

Praha 
Magistrát hlavního města Prahy 
odbor školství, mládeže a sportu 
Jungmannova 29/35 
111 21 Praha 1 
www kraje: www.praha.eu 
www odboru: http://skoly.praha.eu/ 
 

Středočeský kraj 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Krajský úřad 
odbor školství a sportu 
Zborovská 11  
150 21 Praha 5 
www kraje: www.kr-stredocesky.cz 
www odboru: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/skolstvi/ 
 

Jihočeský kraj 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice 
www kraje: www.kraj-jihocesky.cz 
www odboru: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=35&par[lang]=CS 
 

Plzeňský kraj 
www.kr-plzensky.cz 
Krajský úřad Plzeňského kraje 
odbor školství, mládeže a sportu 
P.O. BOX 313  
Škroupova 18 
306 13 Plzeň 
www kraje: www.kr-plzensky.cz 
www odboru: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/skolstvi-a-
sport?sekce=verejna-sprava 
 

Karlovarský kraj 
Krajský úřad Karlovarského kraje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Závodní 353/88 
360 21 Karlovy Vary 
www kraje: www.kr-karlovarsky.cz 
www odboru: http://www.kvkskoly.cz/Stranky/default.aspx 
 

Ústecký kraj 
Krajský úřad Ústeckého kraje 

http://www.praha.eu/
http://skoly.praha.eu/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/skolstvi/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=35&par%5blang%5d=CS
http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/skolstvi-a-sport?sekce=verejna-sprava
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/skolstvi-a-sport?sekce=verejna-sprava
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kvkskoly.cz/Stranky/default.aspx


2 

 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
www kraje: www.kr-ustecky.cz 
www odboru: http://www.kr-ustecky.cz/skolstvi.asp 
 

Liberecký kraj 
Krajský úřad Libereckého kraje 
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 2 
www kraje: www.kraj-lbc.cz 
www odboru: http://www.edulk.cz/ 
 

Královéhradecký kraj 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
odbor školství 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové  
www kraje: www.kr-kralovehradecky.cz 
www odboru: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=309 
 

Pardubický kraj 
Krajský úřad Pardubického kraje 
odbor školství, kultury a tělovýchovy 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
www kraje: www.pardubickykraj.cz 
www odboru: http://www.klickevzdelani.cz/ 
 

Kraj Vysočina 
Krajský úřad kraje Vysočina 
odbor školství, mládeže a sportu 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
www kraje: www.kr-vysocina.cz 
www odboru: http://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp 
 

Jihomoravský kraj 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
odbor školství 
Žerotínovo nám. 3/5 
601 82 Brno 
www kraje: www.kr-jihomoravsky.cz 
www odboru: http://www.jmskoly.cz/ 

 
Olomoucký kraj 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
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odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
www kraje: www.kr-olomoucky.cz 
www odboru: http://www.kr-olomoucky.cz/skolstvi-mladez-a-sport-cl-18.html 
 

Zlínský kraj 
Krajský úřad Zlínského kraje 
odbor školství, mládeže a sportu 
třída Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín 
www kraje: www.kr-zlinsky.cz 
www odboru: http://www.zkola.cz/zkedu/ 
 

Moravskoslezský kraj 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
odbor školství, mládeže a sportu 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
www kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz 
www odboru: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/skoly.html 
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