Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j.: 27 620/2005 - 20
V Praze dne 21. listopadu 2005

Pokyn náměstka ministryně k udělování čestného názvu právnickým osobám
vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení
Pro udělování čestného názvu podle § 170 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví :
Čl. 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) uděluje
čestný název právnické osobě, vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále
jen „škola“) na návrh školy.
Čl. 2
V případě příspěvkových organizací a školských právnických osob škola návrh
předkládá se souhlasem orgánu zřizovatele, který je oprávněn rozhodnout o změně
názvu školy (dále jen "zřizovatel").
Čl. 3
V návrhu se zpravidla použije jména významné osobnosti, která životním dílem
nebo svými činy významně přispěla k zachování nebo rozvoji vzdělanosti národa,
k pokroku ve vědě, technice, umění či k rozvoji oblasti, v níž se škola nachází. Čestný
název může obsahovat např. i název historicky významného místa nebo se vázat k
události s přímým vztahem ke škole, obci nebo regionu.
Čl. 4
Návrh musí obsahovat
a) dosavadní název školy uvedený ve školském rejstříku a adresu sídla školy,
b) navrhovaný čestný název, popřípadě změnu čestného názvu,
c) odůvodnění návrhu,
d) v případě příspěvkových organizací a školských právnických osob stanovisko
zřizovatele školy k návrhu,
e) stanovisko odboru školství krajského úřadu k návrhu,
f) stanovisko České školní inspekce k návrhu,
g) souhlas žijící osoby s návrhem, je-li vázán na její jméno,
h) souhlas dalších osob, jejichž práva a právem chráněné zájmy by udělením navrženého
čestného názvu byly dotčeny.
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Čl. 5
Ministerstvo udělí škole čestný název, pokud byl návrh podán v souladu s právními
předpisy, čl. 1, čl. 2 čl. 3 a čl. 4 písm. a), b) a c), a pokud jsou stanoviska podle čl. 4 písm.
d), e), f), g) a h) kladná.
Čl. 6
Škola, které ministerstvo udělí čestný název, je oprávněna požádat o zápis změny
svého názvu v údajích rejstříků vedených podle zvláštních právních předpisů (např.
školský zákon, obchodní zákoník apod.).
Čl. 7
Čestný název lze použít k označení budov a prostorů školy, na úředních razítkách
a v dokumentaci příslušné školy.
Čl. 8
Čestné názvy dosud udělené ministerstvem zůstávají nedotčeny.
Čl. 9
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 30. listopadu 2005.

PaedDr. Jaroslav Müllner v. r.
náměstek ministryně pro regionální školství
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