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ABSTRAKT:  

Práce se zabývá jednotlivými úkony v procesu přijímání dětí do mateřských škol, který 

vychází především z ustanovení školského zákona a správního řádu. Právní úprava 

konání správního orgánu obsažená ve správním řádu je racionální, avšak velmi rozsáhlá. 

Pro dodržení zákonitosti v průběhu celého správního řízení, je nutná znalost dalších 

souvisejících právních předpisů. Do rozhodovacího procesu významně zasahují kritéria 

pro přijetí, podle kterých se stanovuje pořadí žadatelů. Po přijetí zákona č. 49/2009 Sb., 

kterým se měnil zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, došlo 

k rozporům v právních ustanoveních školského zákona v oblasti rozhodování, týkající 

se i předškolního vzdělávání, neboť rozhodnutí k přijímání do MŠ bylo vyloučeno 

z působnosti správního řádu.  Nebyla ani splněna očekávání v zapracování pravidel pro 

přijímání k předškolnímu vzdělávání do školského zákona.  

Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, byla s účinností od 01.01.2012 učiněna náprava a proces přijímání 

do mateřských škol je jednoznačně výkonem státní správy s nutností řídit se zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.   

Po analýze právních norem aplikovaných v procesu přijímání k předškolnímu 

vzdělávání a provedeném výzkumu lze prohlásit, že stávající právní stav příjímání 

náležející do oblasti výkonu státní správy, je pro ředitele mateřských škol po odborné 

i administrativní stránce náročný. Stále lze od zákonodárců očekávat návrh legislativní 

změny pro zjednodušení procesu přijímání k předškolnímu vzdělávání. Jako 
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nejpřijatelnější byl prvoinstančními i druhoinstančním orgány označen postup pro 

přijímání k předškolnímu vzdělávání zapracovaný do ustanovení školského zákona.   

 

Klí čová slova: 

Mateřská škola: poskytuje předškolní vzdělávání, neposkytuje stupeň vzdělání 

Ředitel školy: statutární orgán právnické osoby 

Školský zákon: právní předpis upravující vzdělávání a výchovu, vymezující práva 

a povinnosti 

Správní řád: předpis upravující řízení před správním úřadem 

Odvolací správní orgán: orgán nadřízený správnímu orgánu, který vydal napadené 

rozhodnutí 

Kritéria pro přijetí: měřítka pro stanovení pořadí  

Rozhodnutí ve správním řízení: v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo 

povinnosti, nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má 

nebo nemá 

Veřejný ochránce práv: mimosoudní kontrolní úřad, který je státem pověřen k řešení 

stížnosti jednotlivců na jednání veřejné správy 
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DEPARTMENT: 

The Centre of School Management 

SUPERVISOR: 
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ABSTRACT: 

The paper work deals with individual operations in the process of admitting children to 

the nursery schools, following primarily the Education Law and Civil Service Rules. 

The legal frame of administration authority actions such as contained in the  Civil 

Service Rules is rational, however very extensive. A thorough knowledge of additional 

related legal regulations is necessary to observe legitimacy in the course of entire 

administrative procedure. The admission standards become significantly involved, 

according to which the ranking of applicants is determined. After passing the Law 

No.49/2009, which altered the Law No. 561/2004 of Statute Book on preschool, 

elementary, secondary, college and other education (Education Law), in reading of later 

regulations, discrepancies in legal provisions of Education Law in the decision-making 

field concerning also preschool education have happened, as the decision-making in 

admission to nursery schools was removed from the scope of the Civil Service Rules. 

Even the expectations concerning implementation of the principles for admission 

process to preschool education into the Education Law have not been fulfilled.  

 

 Law No. 472/2011 of Statute Book having revised the Law No. 561/2004 of Statute 

Book on preschool, elementary, secondary, college and other education (Education 

Law), in reading of later regulations coming into force since 1st January, 2012 rendered 

a rectification and the process of admitting children to the preschool education is 

definitely an exercise of Civil Service under the Law No.500/2004 of Statute Book, 

Civil Service Rules, in reading of later regulations. 
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Having performed an analysis of legal regulations applied in the process of admitting 

children to the preschool education and upon research carried out, I can declare that the 

existing legal status of admission belonging to the performance of civil service is for the 

nursery schoolmasters both from the professional and administrative point of view very 

demanding. A bill of legislative changes can still be expected from the lawmakers 

aiming to a simplification of the whole process of admitting children to the preschool 

education.  An admission procedure to the preschool education built in the Education 

Law was determined both by the first and second instance bodies as the most acceptable 

one.  

 

 

KEYWORDS:   

Nursery school: provides preschool education, it does not however provide educational 

degree 

Schoolmaster: statutory authority of the legal entity 

Education Law:  Legal act regulating education, defining rights and obligations 

Civil Service Rules: Rule regulating proceedings before administrative authority 

Admission Standards: Criteria for ranking determination 

Decision in an administrative procedure: It constitutes, changes or revokes rights and/or 

obligations in a certain thing or it declares in a certain thing that the person in questions 

has or has not such rights and/or obligations 

Ombudsman: Out-of-court control authority, authorized by the state to solve complaints 

of individuals about proceedings of civil service. 
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1 Úvod 

Na seminářích a školeních pro pedagogické pracovníky je v pravidelných intervalech 

realizováno vzdělávání vztahující se k  procesu rozhodování ve správním řízení, neboť 

se jedná o celkem náročnou činnost pro ředitele, především nově jmenované ředitele. 

V době vyhlášení zápisů do mateřských škol je přijímání k předškolnímu vzdělávání 

věnována pozornost v tisku, televizi, rozhlase, neboť již několik let není dostatečný 

počet volných míst v mateřských školách.  

Do procesu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vstupuje několik právních 

předpisů.  Především se vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, dle kterého rozhoduje ředitel mateřské školy zřízené státem, krajem obcí nebo 

svazkem obcí v oblasti státní správy. Rozhodnutí musí být vydána v režimu správního 

řízení podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů.  

S účinností od 1. ledna 2006 vstoupil v platnost zákon č. 500/2004 Sb., který je 

podrobnější a komplikovanější právní normou než zákon č. 71/1967 Sb. o správním 

řízení (správní řád). Je rozšířen o některá procesní pravidla, která v zákoně č. 71/1967 

Sb. nebyla, nebo byla obsažena v obecnější podobě.  Aplikace zákona č. 500/2004 Sb. 

vnesla do výkonu státní správy ve školství těžkosti a nárůst administrativy. Důvodem je 

složitost, náročnost v orientaci některých ustanoveních a rozsáhlost zákona, 

nejednoznačné, různé a často velmi složité výklady a doporučení. Je nadmíru těžké 

neudělat v rozhodnutí chybu a v případě odvolání je velká pravděpodobnost pro 

odvolatele s odvoláním uspět.  Aplikace správního řádu předpokládá a vyžaduje jeho 

dobrou znalost.  

V procesu přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou v žádosti poskytnuty osobní údaje 

žadatele a jeho rodičů, popřípadě zákonných zástupců, které jsou nezbytné k vydání 

rozhodnutí, popřípadě ke komunikaci. Nakládání se získanými údaji je upraveno 

zákonem č.  101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Na založení spisu, do kterého jsou v průběhu řízení vkládány a v časovém sledu 

zapisovány veškeré dokumenty, se postupuje podle zákona č. 499/2004 Sb. 
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o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.   

Mou snahou bylo u citovaných právních předpisů vymezit konkrétní postupy 

a povinnosti, které musí ředitel konat a jež se promítají do všech jeho činností v celém 

procesu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.  

Dalším neopomenutelným aspektem jsou kritéria pro přijímání dětí vydávaná řediteli 

škol. Tato pravidla nejsou upravena žádným právním předpisem, mimo jednoho kritéria 

vyplývajícího ze školského zákona, kterým je uloženo přednostní příjímání dětí 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.  

V textu práce používám mužský rod, přestože se mně nepodařilo zjistit jediného ředitele 

mateřské školy, pokud pominu právní subjekty s označením Mateřská škola a Základní 

škola, kde je ředitelem muž. Mužský rod je zapracován do všech právních předpisů, 

z  kterých jsem v průběhu práce na závěrečné bakalářské práci čerpala informace 

(případně ředitel/ředitelka), proto jsem mužský rod zachovala i ve svém textu, přestože 

se jedná téměř výhradně o rozhodování ředitelek mateřských škol.    

Zpracovaná analýza se týká procesu přijímání do mateřských škol zřízené státem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

2 Historický vývoj přijímání do mateřských škol 

Pro zmapování historie způsobů přijímání dětí do mateřských škol byly informace 

čerpány v systému ASPI (Automatizovaný systém právních informací). Další byly 

získány z archivu MŠMT, neboť podzákonné právní předpisy v ASPI dohledat nelze. 

Získané podklady jsou obsahem Přílohy č. 1:  

Shrnutí právních předpisů upravující způsoby příjímání dětí do mateřských škol od 

roku 1948 

Nahlédnutím do právních předpisů od roku 1948 upravující přijímání, popřípadě 

zařazení dětí do předškolního zařízení před účinností zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), zjistíme tyto postupy: 

1. o přijímání rozhodoval ředitel 

2. a) rozhodoval, popřípadě přijímal ředitel; 
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    b) pokud počet přihlášených dětí přesahoval počet dětí, které bylo možné umístit, 

nebo v případě odvolání, byl dle právních předpisů k rozhodování příslušný národní 

výbor, obecní úřad, obec. 

 

Z přehledu je patrné, že dle správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení) 

bylo rozhodováno od 27.12.1990, po nabytí účinnosti zákona č. 564/1990 Sb. České 

národní rady o státní správě a samosprávě ve školství.  

 

Tabulka 1 
Postupy přijímání dětí do mateřských škol od roku 1948 v přehledu1 
 účinnost předpisů kompetence 

rozhodovat 
vyšší počet dětí než 

volných míst: 
kompetence 
rozhodovat 

aplikace 
správního řádu 

Nařízení 
č. 195/1948 Sb. 

01.09.1948 
07.05.1953 

rozhoduje ředitel rozhoduje ředitel 2 ne 

Organisační řád 
MŠ  

21.08.1953 
15.12.1960 

rozhoduje 
o přijímání 
ředitelka podle 
stanovených zásad 

rozhoduje MNV 
není-li  možno 
přijmout všechny 
děti 

ne 

Směrnice MŠ  
Čj.: 8670/68 – I/2 
 

01.05.1968 
zrušeno vyhláškou 
ze dne  
23.06.1980 

přijímá ředitelka 
školy 

v případě 
nedostatku místa 
pořadí určí národní 
výbor na návrh 
ředitelky  

ne 

Zákon č. 77/1978 
Sb. 

01.09.1978 
27.12.1990 

přijímá ředitel 
zařízení 

obecní úřad 
rozhoduje, pokud 
počet dětí přesahuje 
počet volných míst 

ne 

Vyhláška 
č. 87/1980 Sb. 

01.09.1980 
23.01.1992 

přijímá ředitelka 
předškolního 
zařízení 

pokud je nedostatek 
míst, rozhoduje o 
přijetí místní 
národní výbor 

ne 

Zákon  
č. 564/1990 Sb. 

27.12.1990 
01.01.2005 

ředitel rozhoduje o 
zařazení 

1. obec rozhoduje o: 
přijetí, pokud 
přesáhl počet dětí 
počet volných míst 
 
2. odvolání proti 
rozhodnutí ředitele  

ředitel 
rozhodoval 
podle zákona 
č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení 
(správní řád);  
 na rozhodování 
obce se správní 
řád nevztahoval 

                                                             
1 Zdroje pro tabulku: Zákony a vyhlášky v posledním platném znění. Systém ASPI. [2011-09-09]. 
Organizační řád a směrnice. Archiv MŠMT. [2011-09-22]. 
2  na základě vyžádaného posudku z okresního národního výboru (ústavu národního zdraví, okresní péče 
o mládež)  
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Zákon  
č. 561/2004 Sb. 

01.01.2005 ředitel rozhoduje o 
přijetí 
 

v případě odvolání 
rozhoduje nadřízený 
správní orgán – 
krajský úřad/MHMP 

ředitel rozhoduje 
v souladu se 
zákonem 
č. 500/2004 Sb., 
správní řád 

 

3 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů 

S účinností od 01.01.2005 upravuje způsob přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

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

vzdělávání (školský zákon), ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) 

„Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 

rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního 

vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální 

podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47.“ 

Rozhodovat o přijetí k předškolnímu vzdělávání v prvním stupni je ve výlučné 

kompetenci ředitele školy, kompetence není již rozdělena mezi ředitele a obec.  

3.1 Organizace předškolního vzdělávání 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.3 Žádný 

právní předpis neupravuje pevně spodní věkovou hranici dětí přijímaných 

k předškolnímu vzdělávání – jediným vodítkem je pouze § 34 odst. 1 zákona 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon).4 

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 

č. 561/2004 Sb. Z ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá 

především ve vzdělávací činnosti, nikoliv poskytování péče. Dítě přijaté k předškolnímu 

vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým 

                                                             
3 Ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
4 Právní výklady MŠMT, Předškolní vzdělávání,  Péče o děti mladší 3 let věku (3/2006) [online, cit. 

2011-10-14]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/dokumenty/predskolni-vzdelavani>. 
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programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské 

školy.5 K této skutečnosti musí ředitel přihlížet při rozhodování o přijetí. 

3.2 Věk dítěte 

V komentáři Katzové, P.  je výklad ke spodní a horní hranici věku dětí, které mohou být 

přijaty k předškolnímu vzdělávání.  Pokud ředitel mateřské školy rozhodne o přijetí 

dítěte mladší 3 let věku k předškolnímu vzdělávání, má dítě všechna práva a povinnosti 

s tím související.  

Školský zákon nestanovuje ani horní věkovou hranici dětí, které mohou být na základě 

rozhodnutí ředitele školy přijaty a poskytováno jim předškolní vzdělávání. Věková 

hranice se dát odvodit z paragrafů 36 a 37 školského zákona, které stanovují, kdy je dítě 

povinno zahájit plnění povinné školní docházky, plnění po odkladu povinné školní 

docházky nebo dodatečném odkladu, čímž končí možnost vzdělávat se v mateřské 

škole. Do té doby je právně možné, aby se dítě v mateřské škole vzdělávalo, i když 

dosáhlo 6 let věku.   

3.3 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

Termín, místo a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 

následujícího školního roku stanoví v dohodě se zřizovatelem ředitel mateřské školy.6 

Tuto povinnost mají ředitelé mateřských škol všech zřizovatelů, ne tedy pouze 

zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Pro soulad postupu při přijímání 

dětí k předškolnímu vzdělávání v obci je doporučována dohoda ředitele mateřské školy 

se zřizovatelem. Forma oznámení informací k zápisu do mateřské školy není upravena 

žádným právním předpisem, pouze je stanoveno zveřejnění způsobem v místě 

obvyklým, což může být na budově mateřské školy, v místním tisku, výlepových 

plochách, úřední desce obce, internetových stránkách obce, internetových stránkách 

školy, apod. V některých městech dochází po dohodě ředitelů mateřských škol 

a zřizovatele ke stanovení identického dne k podání žádostí o přijetí pro všechny 

mateřské školy.  

                                                             
5 KATZOVÁ, P. § 34 Školský zákon. Organizace předškolního vzdělávání. ASPI, 2008, s. 176, ID    
  LIT32704CZ 
6 Ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Novelou č. 472/2011 Sb., která mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), byla  

s účinností od 01.01.2012 dána možnost zřizovateli určit mateřskou školu nebo její 

odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného 

zaměstnavatele. Je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o přijetí ředitel na 

základě kritérií stanovených zřizovatelem a předem zveřejněných.   

Na tyto mateřské školy se nevztahuje usnesení o stanovení místa, termínu a dobu pro 

podání žádosti,7 stanovení zkušebního pobytu dítěte,8 povinnost přednostního přijetí dětí 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a povinnost obce, v níž má 

dítě místo trvalého pobytu, zařadit dítě do jiné mateřské školy.9  Rozpor zůstává 

v aplikaci správního řádu v rozhodování o přijetí, neboť dle ustanovení § 165, odst. 2 

písm. b) školského zákona ředitel rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ale 

zároveň v doplněném § 34, odst. 8 téhož zákona je uvedeno, že na tyto 

(zaměstnavatelské) MŠ se nevztahuje § 34, odst. 3 – tedy rozhodování ředitele o přijetí.   

3.4 Rozhodování 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze rozhodnout pouze na základě žádosti.10 

Nelze rozhodovat o přijetí k jinému školnímu roku než k roku následujícímu, řízení se 

tedy týká pouze žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.  

V průběhu účinnosti téměř každého zákona dochází k jeho novelizaci, například pro 

jeho upřesnění.11 Tak byla schválena i novela školského zákona, provedená zákonem 

č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., čímž došlo ke zpřesnění 

formulace ustanovení z důvodu nejednoznačnosti předchozího znění, z kterého šlo 

odvodit, že se rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze na následující 

(tj. jeden) školní rok. Na další rok by tedy rodiče museli znovu žádat o přijetí dítěte. 

Původní formulace „pro následující školní rok“ byla nahrazena formulací „od 

                                                             
7 Ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
8 Ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
9 Ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
10 Ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
11 VALENTA, Jiří. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem k 16. 4. 2009. 4. aktualizované 
vydání. Ostrava: ANAG, 2009. 798 s. ISBN 978-80-7263-530-6. 
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následujícího školního roku“.  Nelze přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání pouze na 

dobu určitou, například na jeden školní rok. Dítě, které je přijato k předškolnímu 

vzdělávání je přijímáno na dobu celého vzdělávacího cyklu v mateřské škole. Není 

možné dítě přijmout na dobu časově ohraničenou, například na jeden školní rok.  

K předškolnímu vzdělávání lze dítě přijmout i v průběhu školního roku,12 v tomto 

období – mimo stanovený termín pro podání žádosti o přijetí, není na přijetí právní 

nárok.  

3.4.1 Kompetence k rozhodování 

Kompetence rozhodovat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je svěřena pouze 

řediteli mateřské školy a to i v případech, kdy počet přihlášených dětí přesáhne počet, 

který lze přijmout. Přijetím školského zákona byla s účinností od 1. ledna 2005 zrušena 

dělená kompetence, tzn. mezi ředitele mateřské školy a obce v samostatné působnosti. 

Rozhodnutí provádí ředitel mateřské školy v rámci rozhodování o právech 

a povinnostech v oblasti státní správy.13  

Na organizačních nebo administrativních pracích v rámci správních řízení vedených 

ředitelem školy se mohou podílet i další pracovníci školy, jak pedagogičtí, tak ostatní 

zaměstnanci. Navenek vždy musí jednat ředitel školy. Pokud dojde k situaci, že je 

ředitel školy delší časové období nepřítomen, což se může stát z důvodu dlouhodobé 

nemoci, čerpání dovolené, nebo pokud funkce ředitele není obsazena, vykonává činnosti 

správního orgánu zástupce statutárního orgánu oprávněný například organizačním 

řádem nebo vnitřním předpisem.  

3.5 Zkušební pobyt dítěte 14 

Ředitel může stanovit zkušební pobyt dítěte, který nesmí být delší než 3 měsíce. 

Zkušební pobyt je vhodný například u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

neboť je nutno ověřit, zda vzdělávání v přijímající mateřské škole bude v souladu 

s jejich vzdělávacími potřebami, nebo vyhovovat nebude. V případě, že v průběhu 

                                                             
12 Ustanovení § 34 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
13 Ustanovení § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
14 Ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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zkušebního pobytu doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení ukončení 

předškolního vzdělávání, může tak ředitel mateřské školy učinit.15  

3.6 Další údaje v rozhodnutí 

Do rozhodnutí o přijetí neukládá školský zákon zapracování dalších údajů, například 

o jaký druh provozu, do kterého je dítě přijímáno, se jedná (celodenní, polodenní, 

internátní provoz dle § 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů), popřípadě uvedení konkrétního odloučeného pracoviště mateřské 

školy, apod. Školský zákon však také nevylučuje možnost případné údaje v rozhodnutí 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve výrokové části uvádět.  

3.7 Přednostní přijetí 

Ředitel školy a školského zařízení rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se 

poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.16 V jeho 

kompetenci je i stanovení kritérií, dle kterých určí pořadí žádostí o přijetí.  

Jedno kritérium je u mateřských škol závazně určeno školským zákonem.17 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky. Tato povinnost ředitele mateřské školy a současně 

právo dítěte, aby bylo přijato, byla stanovena na základě snahy státu o vyrovnání 

případných nerovností nebo rozdílů v úrovni sociokulturního vývoje dětí 

v předcházejícím období. Opatření nesměřuje k prodloužení povinné školní docházky, 

zakotvuje se pouze právo na umístění v předškolním vzdělávání, nikoliv povinnost se 

tohoto vzdělávání účastnit. Uvedené ustanovení se týká mateřských škol všech 

zřizovatelů, ne pouze mateřských škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí. Jedná se o děti, které by měly zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, 

který následuje po školním roce, do kterého jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány 

a také jsou to děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.  

                                                             
15 Ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
16 Ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
17 Ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Těmto žádostem je nutno vyhovět vždy a také by se v těchto případech nemělo přihlížet 

k tomu, kde má dítě místo trvalého pobytu. To, že se jedná o „předškoláka“ je vždy 

přednostním kritériem pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.  Jestliže se stane, že je 

naplněna kapacita mateřské školy, pak může ředitel například omezit přijímání dětí 

mladších ve prospěch dětí, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky.  

Také je třeba odlišovat případy, kdy je požádáno o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

pro dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v průběhu daného 

školního roku. Takové dítě může být přijato i v průběhu školního roku,18 ale už se 

nejedná o naplnění práva na přednostní přijetí, neboť to již nelze v mnoha případech 

zajistit. 

Pokud dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nemohlo být 

z kapacitních důvodů přijato v mateřské škole, ve které zákonný zástupce podal žádost 

o přijetí, je povinností obce zajistit,19 aby bylo dítě přijato v jiné mateřské škole. Zákon 

však neukládá, že se musí jednat o mateřskou školu v obci trvalého pobytu dítěte, může 

se tedy jednat o zajištění předškolního vzdělávání i v obci jiné. Uvedenou povinnost má 

však pouze k dítěti, které má v obci trvalý pobyt, nikoliv k dítěti, které v obci žije, apod.  

3.8 Podmínky pro přijetí 

Aby mohlo být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, musí být splněny podmínky 

stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přijato může být pouze dítě, u kterého jsou 

doložena stanovená pravidelná očkování, popřípadě prokázáno, že je proti nákaze 

imunní nebo že se nemůže určitému očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Zákonným zástupcem dítěte musí být pro řízení o přijetí dodán doklad potvrzující 

splnění výše uvedených podmínek, bez kterých nelze vydat kladné rozhodnutí o přijetí.  

 

 

                                                             
18 Ustanovení § 34 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
19 Ustanovení § 179 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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3.9 Děti se zdravotním postižením 

Pokud je podána žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte se zdravotním 

postižením, může ředitel rozhodnout, až pokud je zákonným zástupcem předloženo 

písemné vyjádření školského poradenského zařízení.20  

Jestliže je pro řádné posouzení všech okolností nezbytné, může si ředitel mateřské školy 

dále vyžádat zprávu od registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.  Po té zváží, 

zda bude mateřská škola schopna dítěti vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání 

a poskytovat mu tak vzdělávání s jeho vzdělávacími potřebami.  

To že se jedná o dítě se zdravotním postižením, je zákonný zástupce povinen v žádosti 

uvést. Jedná se o mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, 

souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.21 

Splnění výše uvedených požadavků může být vyžadováno pouze od zákonných 

zástupců dětí se zdravotním postižením.  

 

V době řízení o přijetí dítěte nemůže ředitel požadovat od zákonných zástupců 

například údaje o zdravotním znevýhodnění, sociálním znevýhodnění. Tyto informace 

nemohou mít vliv na rozhodnutí o přijetí, popřípadě nepřijetí k předškolnímu 

vzdělávání.  

Pokud je dítě k předškolnímu vzdělávání přijato, zákonný zástupce je povinen 

informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání.22 

3.10 Přijetí a docházka do mateřské školy 23 

Pokud je dítě přijato k předškolnímu vzdělávání k 1. září, ale rodiče trvají na nástupu 

(zahájení docházky) až k pozdějšímu datu, například k 1. lednu následujícího roku, je 

                                                             
20 Ustanovení § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
21 Ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
22 Ustanovení § 22 odst. 3 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
23 VALENTA, Jiří. Nová legislativa v praxi ředitele školy. Prováděcí předpisy (2. část). RiS. Řízení  
   školy. Wolters Kluwer ČR, a.s. ASPI, 2005, číslo 8 strana 2, ID LIT25943CZ 
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třeba vycházet ze skutečnosti, že správním rozhodnutím ředitele mateřské školy bylo 

dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Ze zákona vzniká několik právních skutečností:  

a) dítě má nárok na poskytování předškolního vzdělávání v konkrétní mateřské škole 

b) zákonný zástupce je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání 

c) právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy má nárok na finanční 

prostředky státního rozpočtu  

Vyjmenované účinky přijetí dítěte do mateřské školy musí nastat k témuž dni, proto 

nelze stanovit v rozhodnutí některé na pozdější dobu. V rozhodnutí nelze časově odlišit 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a jeho nástup do mateřské školy. Jsou možná 

řešení: 

1. Přijmout dítě do mateřské školy až k 1. lednu následujícího roku. Právnická osoba 

vykonávající činnost mateřské školy v období od 1. září do 31. prosince dítě nebude 

uvádět v evidenci a nebude pobírat na dítě finanční prostředky ze státního rozpočtu. 

Dítě nebude mít nárok na poskytování předškolního vzdělávání, zákonný zástupce nemá 

povinnost hradit úplatu.  

2. Přijmout dítě do mateřské školy k 1. září. Dítě má nárok na předškolní vzdělávání, 

nemusí však docházet. Zákonný zástupce musí předložit omluvu (aby byl vyloučen 

důvod pro ukončení vzdělávání 24) a není zproštěn povinnosti hradit úplatu,25 může však 

požádat ředitele o poměrné snížení úplaty 26. Dítě přijaté k 1. září má nárok na 

poskytování předškolního vzdělávání, nárok trvá i po dobu, kdy do mateřské školy 

zatím nedochází. Mateřská škola musí být připravena poskytnout přijatému dítěti 

předškolní vzdělávání i před předpokládaným datem „nástupu“, tzn. kdykoliv ode dne 

jeho přijetí, pokud rodiče projeví vůli tohoto nároku využít.   

4 Kritéria přijímání dětí    

Vydáním kritérií pro přijetí dítěte do mateřské školy se řeší současná situace 
v mateřských školách, neboť zájem rodičů o předškolní vzdělávání dětí převyšuje 
možné kapacity mateřských škol téměř všech zřizovatelů.  

                                                             
24 Ustanovení § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
25 Ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 
26 Ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Libuše Švarcová ve své závěrečné bakalářské práci 27 v roce 2008 konstatuje, že došlo 

k nárůstu počtu mateřských škol, které jsou nuceny používat kritéria pro přijetí.  

Kritéria pro přijetí do mateřské školy školský zákon ani žádný další právní předpis 

neupravuje, jedinou výjimkou je přednostní přijímání dětí v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky. 

 

Tabulka 2    

Přehled o počtu žádostí o přijetí do mateřských škol, jimž nebylo vyhověno 28 

ZŘIZOVATEL  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
MŠMT 8 5 7 12 30 
Obec 12 990 19 471 28 890 38 493 47 828 
Kraj 32 75 29 48 87 
Soukromník 270 279 439 644 786 
Církev 109 166 267 286 455 
CELKEM 13 409 19 996 29 632 39 483 49 186 
Ze zpracovaného přehledu je zřejmé, že počet dětí, které splňují kriteria pro přijetí 

k předškolnímu vzdělávání, ale z kapacitních důvodů nemohou být přijaty, se neustále 

zvyšuje. Ještě lze předpokládat, že další rodiče se s dětmi ani zápisu nezúčastnili, neboť 

ze zveřejněných kritérií usoudili, že dítě k předškolnímu vzdělávání přijato v daném 

školním roce nebude.  

 

Ředitel školy vykonává při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy státní správu, 

rozhoduje o přijetí, proto také vydává kritéria – soubor pravidel, která určí skutečnosti 

rozhodné pro stanovení pořadí při přijímání dětí do mateřské školy. Kritéria mohou být 

zapracována do vnitřního předpisu školy, před zápisem se zveřejňují a proces přijímání 

se stává průkaznější.  

Kritéria navržená zřizovatelem školy mohou mít pouze doporučující charakter, ale 

vzhledem k tomu, že zřizovatel poskytuje finanční prostředky na úhradu provozních 

nákladů popřípadě i přímé výdaje, má možnost se k pravidlům vyjádřit.   

                                                             
27 ŠVARCOVÁ, Libuše. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Praha, 2008. 44 s. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu. 
28 UIV, Statistické ročenky školství 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011  [online, cit. 
2011-10-15]. Dostupné z WWW: <  http://www.uiv.cz/clanek/713/1806>. Období 2011/2012: 
vyžádaná informace na UIV prostřednictvím elektronické pošty. 
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Odlišná úprava je u mateřských škol nebo jejího odloučeného pracoviště určených ke 

vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele,29 kde kritéria 

stanovuje zřizovatel, je-li jim stát, kraj, obec, nebo svazek obcí. Také se zveřejňují 

předem a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

4.1 Veřejný ochránce práv 

Veřejný ochránce práv, který je nezávislým a nestranným státním orgánem stojící mimo 

veřejnou správu (není tedy úřadem a ze zákona dohlíží a kontroluje veřejnou správu) se 

na základě stížnosti rodičů, kteří poukazovali na diskriminaci při příjímání 

k předškolnímu vzdělávání, uvedenou problematikou zabýval.  

Ombudsman připustil, že ředitelé škol musí z kapacitních důvodů část dětí odmítnout. 

Ocenil, že jsou v převážné většině dopředu zveřejňována kritéria, dle kterých jsou děti 

v následném  procesu výběru posuzovány. Bylo provedeno šetření, která jsou nejčastější 

kritéria, z kterých se vychází při přijímání do školek. Nejčastějšími byla: 

1. věk dítěte 

2. zdravotní stav dítěte 

3. vztah rodičů k obci a orgánům veřejné moci 

4. zaměstnanost rodičů  

5. trvalý pobyt v dané obci dítěte, trvalý pobyt v obci obou rodičů   

 

Na základě všech zjištění byl veřejným ochráncem práv vypracován dokument:  

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu 

k předškolnímu vzdělávání (V Brně dne 8. prosince 2010, Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK) 

a zpracován modelový návrh kritérií pro přijímání dětí: „DESATERO ROVNÉHO 

ZACHÁZENÍ V PŘÍSTUPU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“. 30   

 

Příloha č. 2:  Desatero rovného zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání  
 
                                                             
29 Ustanovení § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
30 Veřejný ochránce práv – ombudsman, Tiskové zprávy 2010, Kritéria pro přijetí do mateřské školky 
se mají týkat dětí, nikoli posuzovat jejich rodiče [online, cit. 2011-10-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www. ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Doporuceni-skolky-orig.pdf>. 
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Ve zpracovaném výkladu je poukázáno na nesprávné postupy ředitelů mateřských škol 

při přijímání dětí a navržena doporučení ke změně kritérií, které byly označeny jako 

diskriminační.  

V dokumentu je odkaz na ustanovení čl. 33 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 

které přiznává v obecné rovině každému právo na vzdělávání. Zákaz diskriminace 

vyplývá z článku 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, tj. i právo na vzdělání 

všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či 

jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo 

etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, což je zakotveno i v ustanovení 

školského zákona.31   

 

Ochránce práv uznává za vhodná pouze kritéria, která se vážou přímo na dítě, neboť jen 

to je příjemcem předškolního vzdělávání a oprávněnou osobou v právním vztahu. Ta, 

která se vztahují k rodičům nepovažuje za akceptovatelná, neboť kritéria mají posuzovat 

děti, nikoli jejich rodiče.  

4.2 Vyhodnocení kritérií ochráncem práv 

Věk dítěte 

Ředitelé/ředitelky při přijímání dětí do mateřské školy mohou do jisté míry uplatňovat 

kritérium věku dítěte. Je například obecně možné zvýhodnit starší dítě při rovnosti bodů 

či shodnosti dalších posuzovaných kritérií.  

Na druhou stranu nelze děti určitého věku paušálně vyloučit z možnosti ucházet se 

o přijetí do mateřské školy, a to například stanovením bezpodmínečné minimální 

věkové hranice pro přijetí dítěte, která je vyšší, než ve školském zákoně stanovená 

hranice tří let. V takovém případě by se totiž jednalo o přímou diskriminaci v přístupu 

ke vzdělání. 

 

 

 

                                                             
31 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Zdravotní stav dítěte 

Kritéria „zdravotní způsobilosti dítěte“ či „doporučení od pediatra“ jsou obsahově velmi 

neurčitá, není proto vhodné tato kritéria používat. V opačném případě by totiž bylo 

nutné jejich obsah zpřesnit; nelze je totiž aplikovat zcela bez limitů. Není například 

přípustné, aby nebylo přijato do mateřské školy dítě jen proto, že zrovna v době zápisu 

trpí běžnou infekční chorobou (například chřipkou). 

Zdravotní postižení dítěte 

Paušální odmítnutí přijmout do mateřské školy dítě se zdravotním postižením 

představuje přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu zdravotního postižení. 

 

Kritéria zvýhod ňující rodi če zaměstnané ve veřejném sektoru 

Ředitelé/ředitelky při přijímání dětí do mateřské školy nesmí zvýhodňovat děti na 

základě sociálního nebo pracovního postavení rodičů dítěte. Je nepřípustné, aby orgán 

vykonávající státní správu nakládal s veřejným statkem jako s prostředkem odměny, 

respektive zvýhodnění (svévolně) určených skupin osob nebo povolání, jejichž 

společenská prospěšnost má být dle názoru daného ředitele/ředitelky vyšší než u jiných 

skupin nebo povolání. Byť se v obecné rovině nejedná o diskriminaci, jsou taková 

kritéria v rozporu se zásadou rovnosti účastníků řízení a nestranností správního orgánu 

ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 správního řádu. 

 

Zaměstnanost (výdělečná činnost) rodiče 

Požadavek zaměstnanosti rodičů nemůže být legitimním kritériem při rozhodování 

o přijetí do mateřské školy. Příjemcem předškolního vzdělání je dítě, nikoliv rodič. 

Kritérium neposuzuje individuální potřeby dítěte, naopak omezuje jeho přístup ke 

vzdělání na základě skutečností, které nejenže nesouvisejí se vzděláním, ale navíc je 

dítě nemůže žádným způsobem ovlivnit. Dítě je tak „sankcionováno“ za případnou 

nezaměstnanost svých rodičů. Byť toto kritérium není diskriminační, mohlo by 

představovat prvky svévole, a být tak v rozporu s ustanovením čl. 33 odst. 1 Listiny. 

 

Trvalý pobyt  

Pokud není požadavek trvalého pobytu bezpodmínečným kritériem pro nepřijetí dítěte 

do mateřské školy, lze jej považovat za požadavek legitimní. Nelegitimní je naopak, 
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pokud je jedním z kritérií pro přijetí dítěte do mateřské školy trvalý pobyt jednoho nebo 

obou rodičů (zákonných zástupců) v obci; nejedná se totiž o kritérium, které by se 

týkalo dítěte, jakožto adresáta práva na vzdělání. 

Kritérium trvalého pobytu jako diskriminace z d ůvodu státní příslušnosti 

Požadavek trvalého pobytu na území obce může znevýhodňovat cizince (včetně občanů 

EU) v přístupu k předškolnímu vzdělávání; tím může docházet jednak k porušení 

ustanovení § 20 školského zákona, a mohlo by se také jednat o diskriminaci z důvodu 

státní příslušnosti ve smyslu ustanovení čl. 18 Smlouvy o Fungování Evropské unie 

a čl. 14 ve spojení s čl. 21 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie. 

 

Kritéria související se sourozencem dítěte 

Ředitelé/ředitelky by při přijímání dětí do mateřské školy neměli brát k tíži dítěte 

v potaz, zda je některý z jeho rodičů na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem. 

Z tohoto důvodu též není adekvátní bodově diferencovat mezi rodičem na 

mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem a rodičem zaměstnaným. 

Přednostní přijetí sourozence dítěte již přijatého 

Je možno tuto skutečnost při přijímání zohlednit, ale jen do určité míry. Použít spíše 

v případech rovnosti bodů.  

 

Příloha č. 3:  Vzorová kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
 

Legislativní odbor MŠMT se s doporučením veřejného ochránce práv ze dne 

08.12.2010 ztotožnil s tím, že některá hlediska by měla být ještě předmětem 

upřesňujících stanovisek obou institucí. Při stanovování kritérií pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání MŠMT doporučilo ředitelům mateřských škol, aby se 

postupem uvedeným v dokumentu řídili.  

 

5 Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se měnil zákon č. 561/2004  Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Novelizací došlo ke změně ustanovení vztahující se k procesu přijímání dětí do 
mateřských škol: 32 
§ 183 odst. 1 školského zákona 
Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na rozhodování o právech a 
povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti státní správy podle tohoto 
zákona správní řád. 
Obecně byla stanovena existence případů, ve kterých ředitel rozhoduje podle správního 
řádu a vydává správní rozhodnutí. Pokud školský zákon vymezí, na které rozhodování 
se správní řád nevztahuje, ředitel správní řád v těchto případech nepoužije.  

� 
§ 165 odst. 2 písm. b školského zákona 
Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 
rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 
b) přijetí dít ěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního 
vzdělávání podle § 48 a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47, 
Školský zákon vymezil rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání s použitím 
správního řádu.  
 
Novelizací školského zákona zákonem číslo 49/2009 Sb. došlo k vyjmutí rozhodování 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání dle správního řádu  
§ 183 odst. 2 školského zákona 
Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle § 27 odst. 1, § 74 odst. 9 písm. c), 
§ 80a odst. 4, § 82, § 90 odst. 12, § 102 odst. 9 a § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g). 

Výjimka na rozhodování ve správním řízení se dle § 165 odst. 2 písm. b) vztáhla na 
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34.  

� 
Jiný postup pro rozhodování podle § 165 odst. 2 písm. b) školským zákonem stanoven 
nebyl.  

� 
Ředitel rozhoduje dle správního řádu a vydává správní rozhodnutí.  

 
Paragraf 165, odst. 2 školského zákona taxativně určuje případy, ve kterých ředitel 

školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy, na jiné postupy které 

vyplývají ze školského zákona, se správní řád nevztahuje. Z uvedeného vyplývá, že 

ředitel školy zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je statutárním orgánem 

právnické osoby vykonávající činnost školy.  

 
                                                             
32 PUŠKINOVÁ, Monika; MIKÁČ, Jan. Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním 
řízení a mimo správní řízení. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 214 s. ISBN 978-
80-7357-595-3. 
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Změnou školského zákona, provedenou zákonem č. 49/2009 Sb. byl upraven výčet 

rozhodnutí ředitele veřejné školy, ve kterých rozhoduje o právech a povinnostech 

v oblasti státní správy. Rozhodování, na které se nevztahoval správní řád, bylo rozšířeno 

mimo jiné o přijímání k předškolnímu vzdělávání.  

Přijetím zákona se zákonodárce snažil usnadnit ředitelům práci tím, že by dle správního 

řádu rozhodovali pouze v případě, pokud by rozhodovali zamítavě. Ne vždy je však 

zřejmé od počátku, že se bude jednat o zamítavé rozhodnutí a ředitel má postupovat 

podle správního řádu.  

 

5.1 Výklady k postupu v procesu přijímání k předškolnímu vzdělávání po nabytí 

zákona č. 49/2009 Sb. 

Po nabytí účinnosti zákona č. 49/2009 Sb. dne 050.03.2009 došlo k situaci, kdy nebylo 

zřejmé, jak si mají ředitelé počínat. Byly vydány různé výklady k postupu 

v ustanoveních, která se stala novelizací školského zákona nejasná.   

 

Monika Puškinová/ Jan Mikáč v knize Rozhodování ředitele školy a školského 

zařízení ve správním řízení a mimo správní řízení 33 doporučili při rozhodování o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání postupovat dle správního řádu.   

Jiří Valenta v knize Školské zákony s komentářem 34 ve svém výkladu vychází 

především ze stanoviska MŠMT. Novelizací se snížil počet rozhodnutí, především 

takových, kdy ředitel vyhovuje žádosti účastníka. Z režimu výkonu státní správy došlo 

i k vyjmutí rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Závěrem navrhl postupovat 

v souladu se správním řádem, ve výrokové části rozhodnutí necitovat ustanovení 

správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), ale školského zákona (tj. § 165 odst. 2 

a příslušného ustanovení, podle kterého je konkrétní rozhodnutí vydáváno).  

                                                             
33 PUŠKINOVÁ, Monika; MIKÁČ, Jan. Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním 

řízení a mimo správní řízení. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 214 s. ISBN 978-80-
7357-595-3. 
34 VALENTA, Jiří. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem k 16.04.2009. 4. aktualizované 
vydání. Ostrava: ANAG, 2009. 798 s. ISBN 978-80-8263-530-6. 
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Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl na stránkách ministerstva 

zveřejněn právní výklad k postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 

školského zákona, nebyl však datován, bez označení číslem jednacím a bez podpisu.35 

V obsahu bylo mimo jiné uvedeno, že novým zněním § 183 odst. 2, kdy byla doplněna 

slova „§ 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g)", které se do školského zákona dostalo při 

projednávání novely v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako 

poslanecký pozměňovací návrh, mělo pravděpodobně být vyloučení některých druhů 

rozhodování ředitelů škol zřizovaných tzv. veřejnými zřizovateli z režimu zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Došlo však k založení 

vnitřní rozpornosti školského zákona, což je v rozporu s platnými ústavními principy. 

Závěrem bylo konstatováno, že i po nabytí účinnosti zákona č. 49/2009 Sb., kterým se 

mění školský zákon, bude platit, že ředitel školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo 

svazek obcí, a který rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy, 

rozhoduje v případech podle § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g) podle správního řádu. 

6 Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,   

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Náprava nesrovnalostí vyplývající z novely zákona č. 49/2009 Sb.  

Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, byla s účinností od 01.01.2012 učiněna náprava a proces přijímání 

do mateřských škol je jednoznačně výkonem státní správy s nutností řídit se zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.   

                                                             
35 Právní výklady MŠMT, Právní výklad k postupu při rozhodování [online, cit. 2011-10-04]. Dostupné 

z WWW: <http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-postupu-pri-rozhodovani-reditele-
podle-165>.   
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7 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

1. ledna 2006 nabyl účinnost dlouho připravovaný zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

(dále jen správní řád), který upravuje postup správních orgánů vykonávajících svoji 

působnost v oblasti tzv. veřejné správy, tedy i škol. Řediteli školy se tak dostal do rukou 

procesní předpis, podle něhož postupuje zejména při vydávání rozhodnutí, která mu 

ukládají vydávat zvláštní právní předpisy. Tím je na úseku školství školský zákon. 

Specifikou školského zákona je, že správní orgán zde není definován ve smyslu 

instituce, ale individuální osoby ředitele školy, když působnost k vydávání rozhodnutí 

svěřuje zákon pouze a jedině do rukou ředitele školy. „Ředitel školy či školského 

zařízení se tak vedle statutárního orgánu právnické osoby stává podle správního řádu 

také tzv. „úřední osobou“ a „oprávněnou úřední osobou“, která výlučně rozhoduje 

o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů jako účastníků správního řízení ve 

školství“ (Richter, 2006, s. 2).  

Správní řízení prováděné ředitelem mateřské školy vyžaduje vysoký stupeň teoretických 

znalostí. Jedním z cílů nového zákona, je podle jejich tvůrců, jeho přiblížení 

občanskému soudnímu řádu. Z toho ovšem vyplývá skutečnost, že míra právního 

vědomí a právního vzdělání zejména oprávněných úředních osob, které provádí úkony 

ve správním řízení, tedy i ředitelů škol, se musí přiblížit vykonavatelům občanského 

soudního řádu. To je vysokoškolsky vzdělaným soudcům. Mimo nutnosti teoretických 

znalostí je nezanedbatelný i fakt, že se tato činnost vyznačuje i vysokou mírou 

administrativní náročnosti (Richter, 2006). 36 

7.1 Postup správního orgánu v procesu přijímání k předškolnímu vzdělávání 

v souladu se správním řádem 

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jimž se 

v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby 

                                                             
36 POLÁKOVÁ, Yvetta. Vliv administrativy a správní činnosti ředitele mateřské školy na kvalitu řízení 
pedagogické činnosti mateřské školy. Olomouc, 2010. 70 s. Bakalářská práce. Filozofická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky. Dostupné z WWW: 
<http://theses.cz/id/se522c/102248-724548705.pdf>. 
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nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má nebo 

nemá.37 

7.2 Základní zásady činnosti správních orgánů 

Základní zásady jsou souhrnem pravidel, z nichž je většina výslovně upravena 

v jednotlivých ustanoveních správního řádu, vzájemně se prolínají a je třeba je aplikovat 

ve vzájemných souvislostech.  Správní orgány jsou povinny dodržovat jednotlivá 

ustanovení správního řádu a zároveň se řídit základními zásadami činnosti.  

Základní zásady činnosti správních orgánů se použijí při výkonu veřejné správy 

i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu 

odpovídající těmto zásadám neobsahuje.38 

 

1. Zásada legality (zákonnosti) 39 

Tato zásada je považována za nejdůležitější. Podstatou zásady legality je, že správní 

orgán je při své činnost vázán celým právním řádem. Zákony a právní předpisy 

podzákonné je třeba aplikovat vždy v kontextu s ústavními zákony, případně i v souladu 

s mezinárodními smlouvami. Zásada legality prostupuje napříč celý správní řád.   

Pokud zvláštní zákon výslovně vyloučí použití správního řádu a sám dostatečně 

neupraví alespoň základní zásady řízení, byl by postup v rozporu se zásadou legality.  

 

2. Zásada zákazu zneužití správního uvážení 40 

Správní orgán je povinen uplatňovat pravomoc, kterou má zákon svěřuje, pouze k těm 

účelům, k nimž mu byla svěřena. Zásada se uplatní zejména v případech, kdy zákon 

nestanovuje pevné pravidlo.  

 

3. Zásada ochrany dobré víry 41 

Veřejnoprávní akt je od okamžiku vydání pokládán za formálně i obsahově správný, 

tedy bezvadný až do okamžiku, než je zákonem stanoveným způsobem rozhodnuto, že 

                                                             
37 Ustanovení § 9 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
38 Ustanovení § 177 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
39 Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
40 Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
41 Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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tomu tak není. Do práv a právem chráněných zájmů lze zasahovat jen v nezbytném 

rozsahu a za podmínek, které stanoví zákon a přitom je nutno přihlížet i k ochraně práv 

dalších účastníků řízení. 

 

4. Zásada ochrany veřejného zájmu a nestranného postupu správního orgánu42 

Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, 

a neupřednostňuje zájmy žádného z účastníků ani jiné osoby.  

 

5. Zásada legitimního očekávání 43 

Správní orgán rozhoduje ve skutkově shodných nebo obdobných případech tak, aby 

nevznikaly nedůvodné rozdíly, takže účastníci řízení mohou očekávat, že skutkově 

obdobné případy budou rozhodovány obdobně.  

 

6. Zásada materiální pravdy 44 

Povinností správního orgánu je zjistit přesně a úplně skutečný stav věcí, získat tak 

dostatečný rozsah údajů a informací, které jsou důležité pro provedení úkonu v určité 

věci, nejčastěji pro vydání správního rozhodnutí.   

 

7. Zásada veřejné správy jako služby 45 

Veřejná správa není činitel mocensky zasahující vůči adresátům, ale naopak jejím 

hlavním úkolem je poskytovat služby. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti 

správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle 

možností jim vycházet vstříc. Na nevhodné chování úředních osob je možno podávat 

stížnosti.   

 

8. Zásada součinnosti s účastníky 46 

Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení 

o jejich právech a povinnostech. Způsob a míra poučení se musí odvíjet od povahy 
                                                             
42 Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
43 Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
44 Ustanovení § 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
45 Ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
46 Ustanovení § 4 odst. 2 – 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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konkrétního procesního úkonu a osobních poměrů dotčené osoby. S dostatečným 

předstihem musí vyrozumět dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné 

k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. Umožní dotčeným osobám uplatňovat 

jejich práva a oprávněné zájmy.  

 

9. Zásada rychlosti a procesní ekonomie 47 

Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou 

pevně zakotveny v zákoně. Jejich prodloužení je možné pouze na základě zákonného 

ustanovení. Zásada rychlosti řízení je uplatňována i na provádění jiných úkonů.  

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby 

co možná nejméně zatěžoval. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li 

tak právní předpis.  

 

Další zásady správního řízení 

Jedná se o zásady, které nejsou v zákoně č. 500/2004 Sb. správní řád samostatně 

uvedeny, ale jsou rozptýleny do jednotlivých ustanovení:  

Zásada písemnosti  

Proces je veden na základě písemných podkladů, které se zakládají do spisu. Za určitých 

podmínek stanovených zákonem48 může být nařízeno ústní jednání.  

Zásada neveřejnosti 

Správní řízení bývají zpravidla neveřejná, na žádost hlavních účastníků řízení však 

může být řízení veřejné.  

Zásada jednotnosti řízení 

Vymezuje správní řízení jako jeden procesní celek, kdy v každém jeho stadiu až do 

vydání rozhodnutí smí účastníci navrhovat důkazní prostředky, vyjadřovat se, 

uplatňovat návrhy.  

Tato zásada je omezena v odvolacím řízení, k novým návrhům a skutečnostem se 

přihlíží jen tehdy, pokud je účastník nemohl uplatnit již dříve. 

 

                                                             
47 Ustanovení § 6 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
48 Ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Zásada dvouinstančnosti  

Účastník řízení má možnost bránit se proti prvoinstančnímu rozhodnutí řádným 

opravným prostředkem – odvoláním. Toto rozhodnutí je přezkoumáno druhoinstančním 

orgánem.  

 

Základní zásady činnosti správních orgánů a zásady správního řízení je nezbytné 

uplatňovat ve vzájemném vztahu, kombinaci a vhodném propojení. Pak může správní 

řízení probíhat řádně, bez zbytečných průtahů a v mezích zákona.  

 

7.3 Oprávněná úřední osoba 49 

O tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou, se provede záznam do spisu 

a správní orgán o tom účastníka řízení na požádání informuje.  

Záznam o určení oprávněné úřední osoby se v originále zakládá do správního spisu, 

který musí obsahovat úplný přehled oprávněných úředních osob s uvedením jejich 

jmen, příjmení, označení jejich příslušnosti ke konkrétnímu organizačnímu útvaru 

správního orgánu a termínu, od kdy byly v daném řízení oprávněnou úřední osobou. 

Určit oprávněnou úřední osobu lze až při zahájení správního řízení, ve správním řízení 

při přijímání k předškolnímu vzdělávání je zahájeno dnem podání žádosti.  

Po skončeném zápise do mateřských škol se na shromažďování podkladů pro 

rozhodnutí, jednání s rodiči a dalších úkonech podílí pracovníci školy, například 

vedoucí učitelky z odloučených míst poskytovaného předškolního vzdělávání, které 

musí být ve spise uvedeny jako oprávněné úřední osoby.  

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel.  

7.4 Účastníci řízení 

Účastníci řízení jsou definováni: 50 

(1) Účastníky řízení (dále jen „účastník“) jsou 

a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv         

nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; 

                                                             
49 Ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
50 Ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit 

právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají. 

 

Účastníkem řízení, které je zahájené na žádost je žadatel, to je osoba, která žádá ve 

spojitosti se svými právy nebo povinnostmi. Procesní způsobilost účastník řízení získá 

v plném rozsahu (jsou výjimky) dosažením osmnácti let věku. Dítě je účastníkem řízení, 

protože se rozhoduje o jeho právech a povinnostech, je však procesně nezpůsobilé, 

zastupováno je ve správním řízení zákonným zástupcem, což je ve většině případů rodič 

(může být i opatrovník).   

Účastníkem řízení je v podmínkách přijímání k předškolnímu vzdělávání dítě, které 

žádá ředitele o přijetí, a protože není při právních úkonech plně způsobilé, zastupují je 

rodiče.51 Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům, to však neznamená, že při 

plnění práv a povinností musí dítě zastupovat vždy oba rodiče. Povinnost důsledně 

chránit zájmy dítěte je splněna i v případě zastoupení dítěte pouze jedním z rodičů. Také 

v příslušných ustanovení správního řádu je používáno výlučně jednotné číslo výrazu 

„zákonný zástupce“.  

Žadatel je povinen na výzvu oprávněné úřední osoby prokázat se průkazem totožnosti.52 

Jedná se o doklad, který je veřejnou listinou s uvedením všech stanovených náležitostí, 

což jsou jméno, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území 

České republiky, podoba (fotografie), popřípadě jiný údaj, který umožní správnímu 

orgánu identifikovat oprávněného držitele. Pokud schází některá náležitost, například 

bydliště, nejedná se již o průkaz totožnosti podle správního řádu (například cestovní 

pas). Je věcí uvážení správního orgánu, zda konkrétní předkládaný průkaz za průkaz 

totožnosti uzná. Veškeré náležitosti dle zákona splňuje občanský průkaz.  

7.5 Žádost 

Žádost 53 musí mít předepsané náležitosti podání 54 a být z ní být patrné, co žadatel žádá 

nebo čeho se domáhá. Musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození a místo 

trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování. Dále označení správního orgánu, 
                                                             
51  Ustanovení § 36 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů 
52  Ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
53  Ustanovení § 45 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
54  Ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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jemuž je žádost doručována, případně další náležitosti a podpis osoby. Pokud je podání 

činěno ústně, musí být sepsán písemný protokol. 

Školy mívají připraven tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, který však 

má jen doporučující charakter. Pokud není žádost správně vyplněná, je ředitel povinen 

pomoci nedostatky odstranit nebo vyzve k jejich odstranění a poskytne přiměřenou 

lhůtu.  Nedostatky v žádosti nejsou důvodem pro její zamítnutí nebo nepřijetí.  

 

Úřad pro ochranu osobních údajů v rámci své kontrolní činnosti zpracoval a zveřejnil 

povinnosti správců osobních údajů (ředitelů škol) k požadavkům a následnému 

zpracování údajů v žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání.  

7.5.1 Výklad úřadu pro ochranu osobních údajů ke zpracování dat do žádosti 55 

Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o přijetí do mateřské školy jsou pouze 

takové osobní údaje, které jsou nezbytné k rozhodnutí o přijetí, popřípadě ke 

komunikaci s rodiči nebo zákonnými zástupci. Takovými údaji jsou jméno a příjmení, 

datum narození, adresa bydliště (obzvláště v případě, že místo bydliště je rozhodujícím 

parametrem pro přijetí dítěte do mateřské školky), fakt zaměstnání matky, popřípadě její 

statut (samoživitelka) opět pouze v případě, že se tyto okolnosti považují za podstatné 

pro přijetí a okolnosti dle čl. II odst. 5 Vyhlášky č. 1/2009. Pro komunikaci je třeba 

uvést doručovací adresu, popřípadě telefonní nebo mobilní číslo, pokud je rodiči 

dobrovolně dáno. V případě konkrétní mateřské školy mohou ti, kteří se domnívají, že 

přijetí jejich dětí je v zájmu mateřské školy, poskytnout údaje o svém zaměstnání. 

Případně je možné právě uvedené skutečnosti doložit nahlédnutím do příslušných 

dokumentů při podání přihlášky. Všechny ostatní údaje, rodné číslo dítěte, jméno 

a příjmení obou rodičů, jejich postavení v zaměstnání, jména a příjmení sourozenců 

nejsou nezbytná pro rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. 

Zpracování rodného čísla navíc podléhá speciálnímu zákonu o evidenci obyvatel 

a rodných číslech a smí být zpracováváno pouze se souhlasem rodičů nebo podle 

                                                             
55 Úřad pro ochranu osobních údajů, Dozorová činnost, Uchovávání žádostí dětí, které nebyly přijaty 

do mateřské školy[online, cit. 2011-10-16]. Dostupné z WWW: 

<http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=0&submenu=10&loc=761>. 
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zákona, což ovšem žádný zákon v případě rozhodování o přijetí do mateřské školy 

nepřikazuje. Údaje o zaměstnání rodičů a jménech sourozenců (a jejich datech narození) 

nejsou nezbytné ani v případě dětí, které mateřskou školu navštěvují.  

 

K uvedenému výkladu je třeba dodat, že citovaná Vyhláška č. 1/2009 nebyla v právních 

předpisech nalezena. V měsíci říjnu 2011 učinil právník Městského úřadu v Litvínově 

v této záležitosti telefonické dotazy na Úřadě pro ochranu osobních údajů 

a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V obou úřadech mu bylo sděleno, že se 

zřejmě jedná o omyl pracovníka zpracovávající výklad a žádné další vysvětlení 

poskytnuto nebylo.  

 

Příloha č.4 :   Vzor  Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

 

Žadatel může až do vydání rozhodnutí správním orgánem vzít žádost zpět. Jedná se 

o úkon nevratný. Správní orgán usnesením zastaví správní řízení 56 a usnesení 

poznamená do spisu.   

7.6 Zahájení řízení 

Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje 

řízení (dále jen „žádost“), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.57  

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zahájeno dnem zápisu, ve kterém byla 

podána žádost.  

7.7 Založení a vedení spisu 

V každé věci se zakládá spis.58 Spis je soubor všech dokumentů týkající se téže věci, 

musí být veden od okamžiku zahájení správního řízení, je opatřen svou spisovou 

značkou a postupuje se podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 191/2009 Sb. 

o podrobnostech výkonu spisové služby.  Spis může být veden formou desek nebo 

pořadače.  

                                                             
56  Ustanovení § 66 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
57  Ustanovení § 44  odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
58 Ustanovení § 17 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Do spisu se zakládají písemnosti, které jsou spojené se správním řízením: 

a) všechny materiály včetně příloh; titulní list spisu, to je sběrný arch, do kterého se 

zapisují všechny dokumenty zakládané do spisu 

b) materiály se zakládají postupně, jsou označeny datem, kdy byly do spisu vloženy 

c) materiály mají označení, zda byly doručeny osobně nebo poštou, pokud bylo 

doručení poštou, je obálka součástí podání 

d) dokumentům, které mají souvislost se správním řízením, je přiděleno číslo jednací, 

dle kterého jsou zapisovány do sběrného archu 

 

Podobu spisové značky si určuje správní orgán sám, vychází zejména z § 9 odst. 3 

vyhlášky č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby:  

„Vyžaduje-li to jiný právní předpis, 59  je spis označen spisovou značkou, pod níž je také 

evidován. Spisovou značkou je zejména 

a) číslo jednací sběrného archu, iniciačního nebo jiného, původcem určeného 

dokumentu vloženého ve spisu, nebo 

b) jiné označení, které původce pro své účely obvykle užívá nebo je z jiných důvodů 

považuje za účelné.“ 

7.7.1 Spisová značka  

Žádným právním předpisem není definována, musí být však nezaměnitelná a sloužit ke 

vzájemnému rozlišení spisů vzniklých v jedné agendě. Bývá tvořena na základě čísla 

jednacího iniciačního dokumentu, tedy žádosti – příklad: MŠ/2012/35/Opl (označení 

mateřské školy/rok/pořadové číslo z podacího deníku/zkratka jména pracovníka). Spis 

se spisovou značkou označuje jako celek, spisová značka se uvádí na tzv. sběrném 

archu, což je list, na kterém je seznam všech dokumentů chronologicky číslovaných 

a vložených do spisu. Každá spisová značka je unikátní, protože je unikátní původní 

číslo jednací iniciačního dokumentu. 

 

 

 

                                                             
59 Ustanovení § 17, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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7.7.2 Spisový znak 60  

Označení, které zařazuje dokumenty do jednotlivých skupin podle jejich obsahu, určuje, 

kam bude spis uložen a stanovuje jeho pozdější archivaci.  

7.7.3 Skartační znak 61  

Definuje délku uložení spisu a způsob naložení se spisem po té, co uplyne úložní doba – 

další archivaci, popřípadě skartaci.  

7.8 Průběh správního řízení 

Správní řízení je proces, je to postup účastníků řízení, tak správního orgánů. Na základě 

procesu má dojít správní orgán ke kvalifikovanému rozhodnutí.  

7.9 Nahlížení do spisu 

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je 

rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73).62 

Účastník řízení a jeho zástupce mají právo nahlížet do spisu, pořizovat si ze spisu 

výpisy, vlastními prostředky pořizovat kopie, mohou požádat o vyhotovení kopie spisu 

(celého, popřípadě některé části, za poplatek). Pokud odepře správní orgán osobě 

nahlédnout do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se osobě oznámí. Proti 

usnesení se lze odvolat.  

7.10 Přerušení řízení 

Správní řízení nemusí probíhat plynule bez prodlev. Může dojít ke skutečnostem, kdy 

správní orgán může řízení přerušit usnesením.63 

K přerušení řízení může dojít z důvodu odstranění nedostatků v žádosti, v praxi není 

tento procesní institut téměř využíván, neboť vady v žádosti (nesprávné uvedení 

účastníka řízení, nepřesné uvedení zákonného zástupce, atd.) se odstraní neformálně 

mimo průběh správního řízení.  

                                                             
60 Ustanovení § 2 písm. p) zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
61 Ustanovení § 2 písm. q) zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
62 Ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
63 Ustanovení § 64, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Správní orgán (ředitel mateřské školy) správní řízení přeruší, jestliže žádost neobsahuje 

předepsané náležitosti – například chybí doklad o splnění pravidelného očkování, 

popřípadě doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže určitému očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci. Přerušení je nutné, pokud by ředitel nemohl vydat 

rozhodnutí v zákonné lhůtě 30 dnů.  

Pokud rodič nebo zákonný zástupce dítěte požádá o přerušení řízení, jedná se o právní 

nárok, ředitel je povinen řízení přerušit.64 Přerušení na žádost žadatele nemusí být 

podloženo konkrétním důvodem, dobu přerušení však žadatel určit nemůže, tu stanoví 

ředitel školy jako dobu nezbytně nutnou.  Žadatel může ve své žádosti navrhnout délku 

doby přerušení a ředitel ji může v usnesení o přerušení řízení akceptovat. Po dobu 

přerušení řízení jsou procesní lhůty pozastaveny, ředitel může provádět pouze ty správní 

úkony, aby byl odstraněn důvod, pro který bylo přerušeno správní řízení. Nemůže tedy 

vydat rozhodnutí.  

V usnesení o přerušení ředitel uvede dobu, po kterou se správní řízení zastavuje, 

usnesení se musí oznámit účastníkovi řízení a to doručením do vlastních rukou nebo 

ústním vyhlášením.65   

7.11 Zastavení řízení 

V průběhu řízení může dojít ke skutečnostem, na základě kterých je řízení o žádosti 

zastaveno.66 Jedná se o případy, kdy žadatel vzal svou žádost zpět, žádost byla zjevně 

právně nepřípustná, žadatel zemřel, žádost se stala zjevně bezpředmětnou. Ředitelé 

mateřských škol zastavují řízení v případech, kdy je ve věci přijetí k předškolnímu 

vzdělávání vedeno řízení u jiného správního orgánu. Na základě písemného podkladu 

o přijetí dítěte na jinou mateřskou školu zastaví řízení usnesením, které poznamená do 

spisu. 

7.12 Vyjádření se k podkladům rozhodnutí 67 

Před vydáním rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak, musí být dána účastníkům 

možnost, aby se vyjádřili k podkladům rozhodnutí. Netýká se to žadatele, u kterého je 

                                                             
64 Ustanovení § 64, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
65 Ustanovení § 72 č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
66 Ustanovení § 66 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
67 Ustanovení § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
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žádosti v plném rozsahu vyhověno a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, musí být ve spisu 

doložena. Vyjádření se k podkladům je časově vázáno, vyjadřovací právo nelze 

realizovat dříve, než jsou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí 

a umožněno musí být před vydáním rozhodnutí. Délka využívání práva není zákonem 

omezena, ani úředními hodinami správního orgánu. Vyjádření se k podkladům pro 

vydání rozhodnutí často znamená, že k uvedenému právu oprávněná osoba předloží 

další návrhy na doplnění podkladů, neboť z oznámení o vyjádření se k podkladům 

rozhodnutí automaticky vyplývá, že jeho žádosti správní orgán nehodlá vyhovět. 

Doplňujícími návrhy se žadatel snaží zvrátit pro něj předpokládané negativní 

rozhodnutí.  

 

Ředitel školy je povinen účastníka řízení písemně vyrozumět o skončení dokazování 

a současně ho výslovně poučit o jeho právu seznámit se s podklady pro vydání 

rozhodnutí. Pak by již neměl podklady doplňovat. Pokud by došlo k doplnění, musí 

znovu účastníka informovat o možnosti seznámit se s nově doplněnými podklady pro 

rozhodnutí. Ve vyrozumění musí ředitel uvést místo a dobu, po kterou se lze s podklady 

pro rozhodnutí seznámit, uvedená doba musí být dostatečná a přiměřená. 

V odůvodněných případech může účastník požádat o prodloužení doby určené 

k seznámení se s podklady pro rozhodnutí. Ředitel školy při určení doby, nebo při jejím 

prodloužení, musí respektovat zásadu rychlosti řízení,68 aby nedošlo v řízení 

k nedůvodným průtahům.  

Ředitel nesmí omezovat právo účastníka řízení navrhovat důkazy a činit návrhy 69 až do 

doby, kdy se seznámí s podklady. Tento institut slouží především, aby pomohl 

účastníkovi řízení k využití jeho práva účastnit se řízení. Správní řád jednak ukládá 

správnímu orgánu povinnost, aby umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí, a zároveň ponechává na účastnících, zdali uvedeného práva využijí. 

Z podkladů uložených ve spisu, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno, musí 

vyplynout, že ředitelem bylo vyjádření se k podkladům rozhodnutí umožněno.  

                                                             
68 Ustanovení § 6, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
69 Ustanovení § 36, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Pokud by se tak nestalo, byla by založena vada řízení a v případě odvolání by k této 

vadě řízení musel odvolací správní orgán – krajský úřad přihlédnout a došlo by ke 

zrušení rozhodnutí a jeho vrácení za účelem nového projednání.  

7.13 Rozhodnutí 

Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo 

povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva 

nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje 

o procesních otázkách.70  

Cílem správního řízení je vydání písemného správního rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí 

dítěte do mateřské školy je rozhodnutím konstitutivním, neboť zakládá právo k účasti na 

předškolním vzdělávání. Rozhodnutí deklaratorní nestanovuje nová práva nebo 

povinnosti, pouze práva nebo povinnost stvrzuje nebo prohlašuje. 

 

7.13.1 Náležitosti rozhodnutí 71 

Rozhodnutí obsahuje: 

VÝROKOVOU ČÁST 72 

Výroková část může obsahovat jeden nebo více výroků. Výrok obsahuje rozhodnutí ve 

věci; ustanovení právního předpisu, dle kterého správního orgán rozhodl; označení 

účastníka řízení; pokud je ukládána povinnost, lhůta k jejímu splnění.  

Ve výrokové části rozhodnutí o přijetí dítěte je možné stanovit také zkušební pobyt 

dítěte (nejdéle na 3 měsíce). Pokud rozhoduje ředitel o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání do mateřské školy, která má více míst poskytovaného vzdělávání, je vhodné 

konkrétní místo, do kterého je dítě zařazeno, uvést v odůvodnění. 

 

ODŮVODNĚNÍ 73 

V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků; všechny podklady pro vydání 

rozhodnutí; úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení podkladů pro vydání 

                                                             
70 Ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
71 Ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
72 Ustanovení § 68 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
73 Ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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rozhodnutí; úvahy, kterými se správní orgán řídil při výkladu právních předpisů; 

informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků 

a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 

Pokud správní orgán prvního stupně účastníkovi v plném rozsahu vyhoví, odůvodnění 

není třeba uvádět.74 

Odůvodnění je stejně důležitou součástí správního rozhodnutí jako výroková část. 

Pokud nemá výroková část řádné odůvodnění (až na zákonnou výjimku, pokud správní 

orgán vyhoví v plném rozsahu), nemůže obstát. Ředitel školy musí do odůvodnění 

zapracovat důvody výroku, tím je především rozbor a zhodnocení podkladů 

rozhodnutí.75 Musí uvést, jakými úvahami se při jejich hodnocení řídil, nestačí tedy 

pouhé vyjmenování všech podkladů pro rozhodnutí, přestože by byly uvedeny 

vyčerpávajícím způsobem, ale musí vyjádřit, jakým způsobem tyto podklady hodnotil 

a jaký význam přikládal jednotlivým podkladům a z jakého důvodu. Dále jakými 

úvahami se řídil při výkladu právních předpisů, které na rozhodovanou věc použil a dle 

kterých rozhodnutí vydal. Je třeba uvést, z jakého důvodu aplikoval v rozhodnutí 

uvedené předpisy, na základě kterých bylo rozhodnuto.  

Úvahy ředitele školy, související s aplikací právních předpisů jsou ještě důležitější 

v případě, pokud jde o vydání rozhodnutí na základě správního uvážení – například 

v případech, kdy na přiznání určitého práva „není právní nárok“. Například v případě 

předškolního vzdělávání mají právní nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání pouze 

děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.76   

Ředitel se musí vypořádat s návrhy a námitkami účastníka řízení a s jeho vyjádřením 

k podkladům rozhodnutí.77 Pokud návrhy účastníka řízení neakceptuje, musí být 

uvedeno, z jakého důvodu návrhy neakceptuje.  

Základem odůvodnění jsou vlastní argumenty, proč ředitel školy rozhodl tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Uvedené důvody musí být průkazné 

a přesvědčivé.  

                                                             
74 Ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
75 Ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
76 Ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
77 Ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Pro ředitele je náročné správně zformulovat odůvodnění v případech, kdy se jedná 

o zamítnutou žádost. V odůvodnění je nutno uvést správně všechny podklady a zjištěné 

údaje v jejich příčinné souvislosti s právními předpisy a výrokem rozhodnutí. 

Hodnocení podkladů musí být jednoznačné a konkrétní, logicky uspořádané, 

vyčerpávající.  

7.13.2 Zásadní zásady při hodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí 

Podklady pro vydání rozhodnutí musí ředitel školy hodnotit v jejich souhrnu a v jejich 

vzájemných souvislostech. Při hodnocení podkladů, na základě kterých vydává 

rozhodnutí, je třeba postupovat vždy v rámci správního uvážení za předpokladu 

dodržování zásadních zásad správního řízení:   

Zásada zákonnosti 78 

Ředitel školy je vázán zákonem nebo normou vyšší právní síly. Při příjímáními 

k předškolnímu vzdělávání lze uvedené ustanovení správního řádu vztáhnout na kritéria, 

která ředitel školy vydává a která nemohou být v rozporu s právními předpisy.  

Zásada zákazu zneužití správního uvážení 79 

Ředitel školy nesmí konkrétnímu ustanovení podsouvat v rámci správního uvážení jiný 

význam než ten, který byl dán zákonodárcem. Správní uvážení může částečně 

ovlivňovat MŠMT například prostřednictvím vydávané metodiky, popřípadě 

výkladových stanovisek. 

Zásada ochrany veřejného zájmu 80 

Ředitel školy při výkonu veřejné správy, kterou koná jménem státu, musí sledovat 

obecné zájmy ve společnosti a svou činností nesmí stát poškozovat.  

 Zásada legitimního očekávání 81 

Pokud ředitel rozhoduje skutkově shodné či podobné případy, neměly by vznikat 

nedůvodné rozdíly.  

 

 

 
                                                             
78 Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
79 Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
80 Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
81 Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ 82 

Účastníkovi se sděluje poučení o možnosti podat odvolání, v jaké lhůtě může odvolání 

podat a od kterého dne se lhůta počítá, u kterého správního orgánu lze odvolání podat,  

který správní orgán o odvolání rozhoduje.  

 

Poučení o odvolání musí být zapracováno i do rozhodnutí, kterým je účastníku řízení 

vyhověno v plném rozsahu. Musí být uveden orgán, ke kterému se odvolání podává 

a orgán, prostřednictvím kterého se odvolání podává, dále lhůta pro odvolání.  

Lhůta pro odvolání 83 je dle správního řádu stanovena na 15 dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. V případě odvolání proti nepřijetí 

k předškolnímu vzdělávání zvláštní zákon lhůtu nestanovuje.   

 

Příloha č. 5:     Vzor Rozhodnutí k přijetí k předškolnímu vzdělávání 

 

Příloha č. 6:     Vzor Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se zkušebním 

pobytem 

Příloha č. 7:     Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte se zdravotním 

postižením 

Příloha č. 8:     Vzor Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu 

školního roku 

Příloha č. 9:     Vzor Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 

 

7.13.3 Formální náležitosti správního rozhodnutí 84 

V písemném vyhotovení rozhodnutí je nutno uvést označení „rozhodnutí“, popřípadě 

jiné označení, které ukládá zákon. Další náležitosti rozhodnutí: 

Označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal: název mateřské školy musí být 

uváděn správně dle zřizovací listiny  

Číslo jednací 

                                                             
82 Ustanovení § 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
83 Ustanovení § 83 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
84 Ustanovení § 69 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Datum vyhotovení 

Otisk úřadního razítka 

Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby 

Jména a příjmení všech účastníků, data narození, bydliště 

 

7.13.4 Lhůta pro vydání rozhodnutí 85 

Jednou ze zásad správního řízení je zásada rychlosti, z které vyplývá vydání rozhodnutí 

bez zbytečných průtahů, ve  lhůtě stanovené zákonem nebo lhůtě přiměřené.  

Vydáním rozhodnutí se rozumí zejména: 

a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení, na písemnosti nebo 

poštovní zásilce se vyznačí slovy: „vypraveno dne“, 

b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení, 

c) poznamenání usnesení do spisu. 

V souladu s právním předpisem je ředitel školy povinen v řízení o žádosti k přijetí 

k předškolnímu vzdělávání vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení 

správního řízení, pokud nemohl rozhodnutí vydat bezodkladně.    

7.13.5 Oznámení správního rozhodnutí 86 

Účastníkovi řízení musí být správní rozhodnutí oznámeno: 

a) doručením stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou 

b) ústním vyhlášením  

Pokud zákon nestanoví jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v případě, 

pokud se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 

což je nutno poznamenat do spisu.  

Na rozhodnutí je nutno označit datum předání, datum a podpis účastníka nebo 

zákonného zástupce.  

Pokud je rozhodnutí odesíláno „do vlastních rukou“, je rozhodnutí oznámeno: 87 

a) skutečným doručením v daný den 

                                                             
85 Ustanovení § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
86 Ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
87 Ustanovení § 20, 23 a 24 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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b) pokud není adresát zastižen a v desetidenní úložní lhůtě si zásilku nevyzvedne, je 

zásilka považovaná za doručenou posledním dnem této lhůty.  

S účinností od 01.01.2012 dle zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně 

přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, čímž se považují 

rozhodnutí za oznámená. Seznam musí být označen datem zveřejnění a zveřejněn 

nejméně 15 dnů. 88  

I v tomto případě musí být rozhodnutí písemně vyhotoveno a založeno do spisu. Není 

již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí uchazečům do vlastních rukou, ale 

lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, například doručení obyčejnou zásilkou.  

S ohledem na finanční zátěž při oznamování rozhodnutí doručením prostřednictvím 

služeb České pošty, je řediteli škol převážně využíván institut osobního předání do 

vlastních rukou. 

7.13.6 Určení dne doručení správního rozhodnutí 

a) Zásilka byla adresátovi předána poštovním doručovatelem, den doručení je tento den, 

který je zaznamenán na odnímatelnou část obálky. 

b) Adresát nebyl zastižen, vyzve se vložením oznámení o neúspěšném doručení 

písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si uloženou písemnost 

ve lhůtě 10 dnů vyzvedl, zásilka je uložena 10 dnů na poště. Pokud si adresát v průběhu 

této doby, například 7. den zásilku vyzvedl, byla zásilka doručena tímto dnem.    

c) Adresát nebyl zastižen, vyzve se vložením oznámení o neúspěšném doručení 

písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si uloženou písemnost 

ve lhůtě 10 dnů vyzvedl. Adresát si v této desetidenní lhůtě zásilku nevyzvedl, zásilka je 

považována za doručenou desátým dnem.    

 

                                                             
88 Ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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7.13.7 Počítání úložní lhůty 89 

Do doby lhůty se nezapočítá den, kdy došlo ke skutečnosti, která určuje počátek lhůty. 

To znamená, že lhůta na odvolání se začíná počítat ode dne, který následuje po dni 

doručení rozhodnutí.  

Pokud připadne konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 

nejbližší příští pracovní den.  

7.13.8 Atributy správního rozhodnutí 

Právní moc 90 

Rozhodnutí bylo vydáno, doručeno, marně uplynula lhůta na odvolání, která je 

v případě rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání stanovena na 15 

dnů – správní rozhodnutí nabude právní moci a je závazné pro ředitele školy (správní 

orgán) i pro účastníky řízení (zákonní zástupci dítěte).  

 

V případě rozhodnutí o nepřijetí se na rozhodnutí vyznačí právní moc doložkou právní 

moci 91 a založí se do spisu. Pokud účastník řízení požádá, vyznačí se právní moc i na 

stejnopisu rozhodnutí, které bylo účastníkovi doručeno.  

Pokud se účastník řízení vzdá práva na odvolání, uvede se tato skutečnost do spisu, 

rozhodnutí nabude právní moc v den vzdání se práva na odvolání.  

 

Účinnost 

Účinné správní rozhodnutí přiznává právo. V případě přijetí k předškolnímu vzdělávání 

je rozhodnutí o přijetí platné dnem zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem, právní moci nabude po marném uplynutí lhůty 15 dnů od 

zveřejnění a účinné je k začátku školního roku, tedy od 1. září.  

7.13.9 Oprava nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí 92 

V případě uvedení zřejmých nesprávností do písemného vyhotovení rozhodnutí, 

provede správní orgán na požádání účastníka, nebo z moci úřední opravu usnesením. 

                                                             
89  Ustanovení § 40 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
90  Ustanovení § 73 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
91  Ustanovení § 75 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
92 Ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 



49 

 

Pokud by se týkala oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné 

rozhodnutí.   

7.14 Odvolání a odvolací řízení 93 

Proti rozhodnutí může účastník podat odvolání, pokud se však po oznámení rozhodnutí 

písemně nebo ústně do protokolu práva na odvolání nevzdal. Pokud by odvolání 

směřovalo jen proti odůvodnění rozhodnutí, bylo by posuzováno jako nepřípustné 

odvolání.  Odvolání se posuzuje jako podání, 94 to znamená podle skutečného obsahu, 

nikoli podle toho, jak bylo účastníkem označeno. Odvolání musí splňovat náležitosti 

podání ve správním řízení. Z odvolání musí být zřejmé 

a) kdo je činí 

b) které věci se týká 

c) co se navrhuje 

V odvolání musí být uvedeno 

a) proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje 

b) v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá 

c) v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nebo v čem je spatřována nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, které rozhodnutí předcházelo 

 

Pokud nejsou v odvolání uvedeny stanovené náležitosti, musí ředitel postupovat 

obdobně, jako se postupuje u odstranění vad podání. To znamená, pomůže podateli 

odvolání nedostatky odstranit nebo ho vyzve k odstranění nedostatků a poskytne mu 

přiměřenou lhůtu.  

Ze zkušeností ředitelů vyplývá, že v odvolání často nejsou uvedeny důvody podání 

odvolání – v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 

nebo správního řízení, mnohdy je pouze uveden důvod odvolání a to nepřijetí 

k předškolnímu vzdělávání.  

 

                                                             
93 Ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
94 Ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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7.14.1 Podání odvolání 95 

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, v případě 

řízení o žádosti k přijetí do mateřské školy u ředitele školy. Podává se písemně, není 

však vyloučeno i jeho ústní podání do protokolu, který je ředitel povinen sepsat 

kdykoliv rámci provozní doby mateřské školy.  

7.14.2 Opravný prostředek správního orgánu ke změně původního rozhodnutí – 

autoremedura 96 

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit. Pokud 

může odvolateli v plném rozsahu vyhovět v rámci jeho odvolání, provede tak 

autoremedurou a vydá nové rozhodnutí.  

Ředitel školy, který původní rozhodnutí vydal, může sám v případě odvolání vyhovět 

zrušením nebo změnou rozhodnutí. I proti tomuto rozhodnutí, které bylo vydáno 

v rámci autoremedury, se může účastník odvolat.    

7.14.3 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu 97 

Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o němž to stanoví zvláštní zákon.98 

Úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje 

stát, kraj, obec nebo svazek obcí, při rozhodování podle § 165, odst. 2 školského 

zákona, plní krajský úřad.99  

 

V případě, že správní orgán nevyužije autoremedury ke zrušení nebo změně 

napadaného rozhodnutí, předá spis se zpracovaným stanoviskem odvolacímu orgánu do 

30 dnů ode dne doručení odvolání.   

Pokud bylo podáno odvolání nepřípustné nebo opožděné, předá ředitel školy spis 

odvolacímu orgánu do 10 dnů ode dne doručení odvolání. U takového odvolání se 

vyjadřuje pouze ke skutečnostem, které se týkají opožděnosti nebo nepřípustnosti 

odvolání.  

                                                             
95 Ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
96 Ustanovení § 87 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
97  Ustanovení § 88 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
98 Ustanovení § 178 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
99 Ustanovení § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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7.14.4 Obsah spisu předávaného odvolacímu správnímu orgánu 

K doložení historie správního řízení musí být spis být předán úplný:  

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

b) odvolání zákonného zástupce dítěte (+ obálka)  

c) protokol o nahlížení do spisu  

d) informace o přerušení řízení 

e) vyjádření se k podkladům rozhodnutí 

f) písemný záznam o stížnosti 

g) rozhodnutí ředitele mateřské školy + dodejka   

h) vyjádření ředitele mateřské školy k podanému odvolání  

i) kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání  

7.14.5 Postup odvolacího správního orgánu 100 

Odvolací správní orgán přezkoumává  

a) soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, 

s právními předpisy; 

b) správnost napadeného rozhodnutí jen v rozsahu námitek uvedených v podání (to 

znamená v odvolání), jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. 

Z citace zákona je zřejmé, že odvolací orgán vždy přezkoumává v plném rozsahu soulad 

s právními předpisy bez ohledu na to, zda je napadán v odvolání.  

Správnost rozhodnutí však odvolací orgán přezkoumává pouze v mezích námitek, které 

byly odvolatelem do odvolání uvedeny. Tato skutečnost je důležitá pro odvolatele, který 

musí vyjádřit všechno, co chce v rozhodnutí napadnout.  

7.14.6 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu 101 

Odvolací orgán po přezkoumání všech skutečností vydá rozhodnutí. Obsah rozhodnutí 

vychází ze zjištění, zda v napadaném rozhodnutí a předcházejícím řízení  

a) je nebo není soulad s právními předpisy, nebo 

b) je nebo není napadené rozhodnutí v rozsahu námitek správné.  

 

                                                             
100 Ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
101 Ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Pokud správní orgán usoudí, že napadené rozhodnutí není v souladu s právními 

předpisy nebo není správné, rozhoduje trojím způsobem: 

a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví 

b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu 

orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací 

správní orgán právní názor, jimž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při 

novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání 

c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní. 

V případě, že odvolací orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v souladu 

s právními předpisy nebo je správné, pak odvolání zamítne a napadené rozhodnutí 

potvrdí.  

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat a nabývá právní 

moci po oznámení. 102  Při vydání rozhodnutí platí pro odvolávací orgán stejné lhůty 

jako pro ředitele školy, lhůta počíná běžet dnem předání spisu odvolacímu správnímu 

orgánu k rozhodnutí. 103 Velkou výhodou pro ředitele školy je skutečnost, že odvolací 

orgán musí své rozhodnutí pokaždé odůvodnit. To znamená, že pokud odvolateli 

v plném rozsahu vyhoví a rozhodnutí ředitele zruší, jsou v odůvodnění uvedeny všechny 

argumenty a úvahy odvolacího orgánu, které ke zrušení rozhodnutí vedly.  

7.15 Stížnosti 104 

Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi: 

a) proti nevhodnému chování úředních osob, 

b) proti postupu správního orgánu, 

pokud zákon správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany.  

V případě stížnosti v řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání podá stížnost stěžovatel 

písemně nebo ústně u ředitele školy, podaná stížnost mu nesmí být na újmu. Při ústním 

podání se sepíše protokol, do kterého musí být uvedeno kdo, kde a kdy řízení prováděl, 

co bylo předmětem řízení, které osoby se jednání zúčastnily, návrhy a přijatá navržená 

opatření. Ředitel školy se musí k dotčené osobě chovat zdvořile, vstřícně. Stěžovatele 

                                                             
102 Ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
103 Ustanovení § 90 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
104 Ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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podle možnosti poučí o potřebných právech a povinnostech a úkonech, které bude 

konat.  

Všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti musí ředitel prošetřit, může vyslechnout další 

osoby, které mohou sdělit další informace. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode 

dne doručení správnímu orgánu. Stěžovatel v této lhůtě musí být vyrozuměn. Byla-li 

stížnost důvodná, učiní ředitel školy opatření nezbytná k nápravě. Vše je nutno zanést 

do spisu. Stěžovatel je vyrozuměn jen tehdy, když o to požádá. Pokud by však 

stěžovatel vznesl křivé obvinění, ve kterém by uvedl nepravdivé údaje, může ředitel 

školy použít ke své obraně ustanovení zákona č. 400/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 105  

8 Výzkum 

8.1 Příprava výzkumu 

Od 01.01.2005 rozhodovat o přijetí k předškolnímu vzdělávání náleží dle ustanovení 

školského zákona u mateřské školy zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, 

řediteli. Ředitel v podstatě nemá žádnou možnost ovlivnit počet volných míst, aby mohl 

uspokojit všechny žadatele o předškolní vzdělávání, pokud jejich počet přesáhne 

kapacitu mateřské školy.   

Procesem správního rozhodování ve školství se ve své bakalářské práci zpracované 

v roce 2010 zabývala Drahomíra Stejskalová a v závěru uvedla: 106  

„Ve své práci jsem dospěla k znepokojivému zjištění, že velké procento ředitelů 

mateřských škol má značné nedostatky v oboru právního vědomí. V některých 

složitějších případech správního rozhodování neumí správně postupovat. Mnozí se 

proto všemožně brání poněkud náročnějším úkolům a, jak vyplývá z odpovědí 

respondentů, některé instituty z oblasti správního řízení, jako např. přerušení řízení 

nebo autoremedura, jim ani nejsou dostatečně, či v některých případech vůbec, známy. 

                                                             
105 Část druhá Zvláštní část  Hlava II: Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, 
soukromí a listovního tajemství  
106 SMEJKALOVÁ, Drahomíra. Správní rozhodování ve školství. Olomouc, 2010. 65 s. Bakalářská 

práce. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky. 

Dostupné z WWW: <http://theses.cz/id/qn7qph/102226-741242794.pdf>. 
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To samozřejmě může podstatným způsobem ovlivnit kvalitu rozhodovacího procesu 

s negativním dopadem při případném odvolacím řízení a prozkoumáním procesního 

postupu ze strany nadřízeného orgánu.“ 

Vyhodnocených respondentů (ředitelů mateřských škol) v práci D. Stejskalové 

k problematice správního řízení v oblasti mateřských škol bylo osm.  

Promýšlela jsem možné souvislosti citovaného zjištění D. Stejskalové ve vztahu k cíli 

mé bakalářské práce a konzultovala s kolegy z oblasti školství. Došla jsem k názoru, že 

nelze spojovat, neboť proces správního rozhodování při příjímání k předškolnímu 

vzdělávání může za optimální označit jak ředitel znalý, popřípadě neznalý postupu 

správního rozhodování a naopak.     

Nedostatek volných míst ve veřejných mateřských školách trvá již několik let. Od roku 

2009 sice dochází ke snižování počtu nově narozených dětí, lze však i nadále několik 

dalších let předpokládat nedostatečnou kapacitu, byť například jen v určitých městských 

částech, satelitních městech, mateřských školách dobře dostupných veřejné dopravě.  

Tabulka 3 

Živě narození v České republice 107 

2000 90 910 dětí 

2001 90 715 dětí 

2002 92 786 dětí 

2003 93 685 dětí 

2004 97 664 dětí 

2005 102 211 dětí  

2006 105 831 dětí 

2007 114 632 dětí 

2008 119 570 dětí 

2009 118 348 dětí 

2010 117 153 dětí 

                                                             
107 ČSÚ [online]. 14.6.2011 [cit. 2011-11-12]. Živě narození a zemřelí v České republice. Dostupné z 

WWW: <http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_obyv>. 
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Z dostupných informací z tisku, internetu, televize a rozhlasu je zřejmé, jak velmi je 

veřejností, tiskem, na internetu, včetně televize a rozhlasu diskutován problém rodičů, 

jejichž děti nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání - kolik doporučení, odkazů, 

názorů. Podstatně méně informací a zpráv je věnováno ředitelům škol, na kterých je 

veškerá tíha rozhodování a kteří nejsou schopni ve většině případu počet volných míst 

ovlivnit.  

 

8.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda  proces přijímání k předškolnímu vzdělávání v režimu 

výkonu státní správy, s ohledem na nutnost právních znalostí, kterými musí být 

statutární orgány vybaveny (rozumějme ředitelé mateřských škol), administrativní 

náročnosti a zejména nemožnosti v současné době ovlivnit počet volných míst pro 

žadatele o mateřskou školu, je řediteli vnímán jako náročný a zatěžující, nebo je 

považován za optimální.  

Odlišný názor může mít ředitel školy, která má kapacitu dostatečnou a lze uspokojit 

všechny žadatele o předškolní vzdělávání na rozdíl od mateřské školy s kapacitou 

nedostatečnou, ve které ředitel vydává rozhodnutí o přijetí, ale také o nepřijetí 

k předškolnímu vzdělávání, proti kterému má zákonný zástupce dítěte právo podat 

odvolání. Anebo může být jak pro ředitele s dostatečnou i nedostatečnou kapacitou 

stávající proces přijímání k předškolnímu vzdělávání nejpřijatelnější způsob, neboť má 

správním řádem a příslušnými ustanoveními školského zákona vymezena přesná 

procesní pravidla, podle kterých postupuje. Odpovědi měl dát výzkum. 

Při shromažďování podkladů k vypracování přehledu o způsobech přijímání 

k předškolnímu vzdělávání od roku 1948 vyplynulo, že o přijetí do mateřské školy 

nerozhodoval vždy jen ředitel. Respondentům byla navržena změna v procesu příjímání 

a to změna kompetence rozhodování o přijímání dětí ředitelem školy do kompetence 

zřizovatelů mateřských škol, popřípadě jen tehdy, pokud počet žadatelů přesáhne počet 

volných míst, eventuálně vyjmutí rozhodování z režimu správního řízení a zavedení 

speciálních procesních pravidel pro rozhodování podle školského zákona.  
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Protože do procesu přijímání vstupuje na základě podaných odvolání i druhoinstanční 

správní orgán, bylo vhodné do výzkumu zapojit i odvolací správní orgány. Cílem bylo 

především zjištění, zda považují stávající způsob příjímání za nejvhodnější a zda 

přezkum napadených rozhodnutí považují za náročný. Protože lze respondenty 

z krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy pokládat za odborníky v oblasti 

posuzování výkonu státní správy při přijímání do mateřských škol, bylo také cílem 

získat názor na případné změny v uvedeném procesu. Návrhy změn v zasílaném 

dotazníku se týkaly například změny odvolacího orgánu, předání procesu přijímání do 

kompetence zřizovatele, apod.  

8.3 Vymezení úkolů 

V souladu s cílem bakalářské práce: 

� prostudování související literatury 

� osobní a telefonické pohovory s několika řediteli mateřských škol 

� konzultace s pracovnicemi Krajského úřadu Ústeckého kraje k odvolacímu řízení 

� zpracování dotazníků 

� vytvoření souborů respondentů 

� odeslání dotazníků 

� analýza získaných dat 

� formulace závěrů a jejich vyhodnocení  

8.4 Formulace hypotéz 

Pro stanovení hypotéz musely být vymezeny proměnné výzkumu. Proměnnou se 

označuje prvek zkoumání, který nabývá různé hodnoty. Mění se.  

 

Při formulaci hypotéz musí být dodrženy určité zásady. V knize Petra Gavory108 jsou 

definovány „Zlatá pravidla hypotézy“: 

1. Hypotéza je tvrzení. Vyjadřuje se oznamovací větou. Na konci výzkumu musíme toto 

tvrzení přijmout (je to pravda) nebo vyvrátit (není to pravda). 

                                                             
108 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.edice pedagogické literatury, 

2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6. 
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2. Hypotéza vyjadřuje vztah mezi dvěma proměnnými. 

3. Hypotéza se musí dát testovat (empiricky zkoumat). Její proměnné se musí dát měřit 

nebo kategorizovat.  

 

Zásada dvou proměnných byla dodržena u hypotézy číslo 1, dvě další hypotézy jsou prostým 

tvrzením.  

Hypotéza č. 1 

Ředitelé mateřských škol s nedostatečnou kapacitou, která je limitující pro přijetí všech 

žadatelů o předškolní vzdělávání, pokládají rozhodování o přijímání k předškolnímu 

vzdělávání dle správního řádu za neefektivní způsob častěji, než ředitelé s kapacitou 

dostačující.  

Hypotéza č. 2 

Většina odvolacích orgánů nepokládá proces přijímání k předškolnímu vzdělávání podle 

správního řádu za optimální způsob. 

 

Hypotéza č. 3 

Většina odvolacích orgánů pokládá přezkoumání správnosti napadených rozhodnutí 

o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání za náročný proces.  

8.5 Příprava šetření - předvýzkum 

Před provedením výzkumu byl zvolen individuální rozhovor s několika ředitelkami 

mateřských škol a písemná konzultace s pracovnicí Krajského úřadu Libereckého kraje, 

odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Byly prokonzultovány a následně 

upraveny některé položky v dotazníku.  

8.6 Rozsah výběrového souboru 

Dle Petra Gavory 109 rozsah výběrového souboru určuje jeho kvalitu. Všeobecně platí, 

že čím je rozsah výběrového souboru větší (za předpokladu, že byly subjekty správně 

vybrány), tím je vyšší pravděpodobnost, že bude dobře reprezentovat základní soubor. 

                                                             
109 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.edice pedagogické literatury, 

2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6. 
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Se zvětšením rozsahu výběrového souboru však nerostou jeho dobré vlastnosti přímo 

úměrně. Rozsah výběrového souboru se volí podle časových, finančních a materiálních 

možností výzkumníka. Z těchto informací jsem vycházela při výběru respondentů. 

8.6.1 Výběr respondentů 

Vytvořeny dva soubory: 

První základní soubor představovaly prvoinstanční správní orgány, což jsou ředitelé 

mateřských škol. S ohledem na jejich početnost musel být vytvořen výběrový soubor 

a to ředitelé mateřských škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (tzv. 

veřejných mateřských škol). Výběrový soubor respondentů byl vytvořen  z adresáře 

studentů přístupného na Virtuální manažerské univerzitě (VMU) CŠM PedF UK, 

u kterých byl předpoklad větší ochoty dotazník vyplnit, což se potvrdilo. Oslovenými 

byli ředitelé z velkých i malých mateřských škol, z měst i vesnic, aby bylo možno 

výsledky zevšeobecnit na celý soubor (nejvyšší kapacita 768 dětí v osmi budovách, 

nejnižší 22 dětí). Ještě bylo z dostupných internetových stránek prověřeno, zdali 

nedošlo ke změně ve vedení mateřské školy, neboť respondenti byli oslovováni 

v průvodním dopise jménem. Aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny kraje 

a mateřské školy s kapacitami od velmi nízkých po kapacity velké, došlo k doplnění 

souboru ze zdrojů školského rejstříku, dostupného na stránkách Ministerstva školství 

a mládeže ČR, z kterého byly také čerpány informace o kapacitě zařízení.  

 

Druhý základní soubor byl reprezentován odvolacími orgány, kterými jsou krajské 

úřady 110  (13 KÚ a 1 Magistrát hlavního města Prahy). Vzhledem k počtu odvolacích 

orgánů byly osloveny všechny instituce a tak měřen základní soubor.  Žádost o vyplnění 

dotazníku byla vždy zaslána přímo vedoucímu pracovníkovi na odboru školství 

příslušného krajského úřadu a magistrátu. Kontaktní adresa byla získána ze stránek na 

internetu.   

 

 

                                                             
110 Ustanovení § 183 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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8.7 Vytvoření dotazníků 

Jako výzkumný nástroj byl zvolen dotazník.  Výzkumný nástroj musí mít dvě základní 

vlastnosti: validitu a reliabilitu.  Validita je nejdůležitější vlastností výzkumného 

nástroje, neboť znamená jeho schopnost zjišťovat, co má. Reliabilita znamená přesnost 

a spolehlivost výzkumného nástroje. Dotazník je nejpoužívanější metodou zjišťování 

údajů, neboť lze získat velké množství informací při relativně malé investici času. 

Pokud výrok v dotazníku nemá tázací formu, je vhodnější označení položka.  

Přípravě dotazníků byl věnován velký časový prostor, položky byly průběžně měněny, 

doplňovány, konzultovány i s osobami, které se v oblasti školství neuplatňují. Snahou 

bylo formulovat položky jasně, aby byly respondenty pochopeny a především, aby na 

ně dokázali zodpovědět a také je zaujaly. Důraz byl kladen na pořadí jednotlivých 

položek v dotazníku, které nemá z psychologických důvodů odpovídat logice. Na první 

místo byly zařazeny položky lehčí a přitažlivější pro vzbuzení zájmu, pak otázky těžší 

a méně zajímavé.  Až nakonec byly zařazeny položky vyžadující početní údaj, neboť již 

při přípravě dotazníku a jeho konzultace byla zřejmá nechuť oslovených údaje 

z podkladů zjišťovat a numericky vyjadřovat.   

V  pracovní verzi dotazníku byla i otázka, která se vztahovala k návrhu doplnit školský 

zákon o další kritéria pro přijetí do MŠ. Pro zestručnění byla položka později 

odstraněna. Respondenti, kteří využili možnost a v dotazníku v kolonce s názvem „Ještě 

mohu sdělit……..“ napsali své zkušenosti z procesu přijímání do mateřské školy, často 

otázku kritérií zmiňovali.  

Z možných otázek /položek/ podle stupně otevřenosti – uzavřené, polozavřené 

a otevřené, byl zvolen typ položek uzavřených. Jako možnost byly respondentům 

nabídnuty odpovědi ANO, NE, třetí odpověď NEVÍM byla zařazena pro případ, kdy 

respondent skutečně nebude vědět, nebo se chtít vyjádřit.  Pro oba soubory byly 

do dotazníku vloženy položky vyžadující početní informaci.     

 

Příloha č. 10:   Dotazník pro ředitele mateřských škol 

Příloha č. 11:   Dotazník pro odvolací správní orgán      
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8.7.1 Návratnost dotazníků 

Vytvořené dotazníky byly prostřednictvím elektronické pošty rozeslány s průvodním 

dopisem 10.12.2011 na mateřské školy (74),  11.12.2011 na odbory školství krajských 

úřadů (13) a  Magistrát hlavního města Prahy (1). Respondenti, kteří na první žádost 

nezareagovali, byli znovu požádání 01.01.2012 (44 = 40 MŠ + 3 KÚ + 1 MHMP). 

S omluvou pro časovou zaneprázdněnost byl z jedné MŠ dotazník vrácen nevyplněn.     

Návratnost dle Petra Gavora 111 znamená poměr počtu odeslaných dotazníků k počtu 

vyplněných a vrácených dotazníků. Nejčastěji bývá vyjádřena v procentech, nikdy nelze 

očekávat návratnost ve 100 %. Za požadovanou minimální návratnost dotazníkového 

výzkumu je pokládáno 75 %, ale i to je velmi těžké, proto se připouští i nižší. 

Při rozesílání dotazníků byla pozornost věnována průvodnímu dopisu, důraz byl kladen 

na oslovení a vzbuzení zájmu respondenta, aby byl ochoten svůj čas na vyplnění 

věnovat.   

 

Tabulka 4 

Oslovení respondenti Počet zaslaných 
dotazníků 

Navrácené 
dotazníky 

Návratnost 
dotazníků v % 

Ředitelé mateřských škol 74 53 71,62  

Krajské úřady 13 13 100 

Magistrát hlavního města 
Prahy 

1 1 100 

 

Z počtu 13 krajských úřadů došlo v jednom případě k vrácení nevyplněného dotazníku 

s uvedením, že jako úřednici státní správy postupují podle platných právních předpisů. 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ředitelů a počet potvrzených rozhodnutí byly 

uvedeny v textu odpovědi, do sumarizace byly tyto získané údaje zahrnuty.  

 

Dotazník z Magistrátu hlavního města Prahy nebyl do zpracovávaných údajů zahrnut, 

neboť nebyly zodpovězeny všechny otázky. Jako důvod bylo mimo jiné uvedeno, že je 

                                                             
111 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.edice pedagogické literatury, 

2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6. 
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Praha nejen krajem, ale i obcí a v případě některých dalších otázek se s ohledem na 

stávající platnou legislativu jedná o složitější komplex problémů.  Dále bylo 

k uvedenému počtu cca 1 000  odvolání vykázáno 0 rozhodnutí, u kterých bylo odvolání 

zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Tento údaj se jevil jako nevěrohodný. 

 

8.8 Vyhodnocení dotazníkového šetření  

8.8.1 Respondenti – ŘEDITELÉ MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Otázka č. 1   Kapacita mateřské školy je dostatečná 

Počet MŠ ANO NE NEVÍM 

53 28 25 0 

Jednalo se otázku vztahující se k hypotéze č. 1, která zakládá odlišný názor ředitelů MŠ 

na hodnocení způsobu rozhodování k předškolnímu vzdělávání s ohledem na 

dostatečnou a nedostatečnou kapacitu mateřské školy.  

Pro další zpracování výzkumu byly na základě odpovědí na otázku č. 1 rozčleněny 

dotazníky na dva soubory:  

1. dotazníky od ředitelů označující kapacitu mateřské školy dostatečnou,  

2. dotazníky od ředitelů označující kapacitu mateřské školy jako nedostatečnou.  

 

Otázka č. 2   Uspokojila jste všechny žadatele o předškolní vzdělávání od školního roku  

                     2011/2012 

Počet MŠ ANO NE NEVÍM 

53 12 41 0 

28 ředitelů mateřských škol označilo v odpovědi otázky č. 1 kapacitu mateřské školy 

jako dostatečnou, ale v odpovědi na otázku č. 2  zda byli uspokojeni všichni žadatelé, 

bylo u 16 mateřských škol s definovanou dostatečnou kapacitou označeno, že 

uspokojeni všichni nebyli. Z dalších odpovědí však již nelze vyvodit, z jakého důvodu 

žadatelům vyhověno být nemohlo. Je například možné, že pojem „dostatečná kapacita“ 

nemusel být chápán jako dostatečnost vůči počtu žádostí.  

 

 



62 

 

Otázka č. 13   Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí od školního roku  

                       2011/2012 

28 MŠ s dostatečnou kapacitou 25 MŠ s nedostatečnou kapacitou 

31 odvolání  /z  5 MŠ/ 49 odvolání   /z  10 MŠ/ 

Z počtu 53 mateřských škol, bylo ve 28 % řešeno odvolání proti rozhodnutí. Z odpovědí 

je patrné, že i ředitelé mateřských škol s vykázanou dostatečnou kapacitou vydávají 

rozhodnutí o nepřijetí, proti kterým byla podána odvolání.  Sdělení důvodů k nepřijetí 

k předškolnímu vzdělávání nebylo součástí dotazníku.   

 

 

Dotazy k hodnocení stávajícího způsobu přijímání do mateřských škol 

Otázka č. 4    Proces přijímání k předškolnímu vzdělávání podle správního řádu je  

                      optimální způsob  

Otázka č. 6   Proces přijímání k předškolnímu vzdělávání podle správního řádu je velmi  

                    náročný a zatěžující 

Mateřské školy s DOSTATEČNOU kapacitou (28 MŠ) 

 Ano Ne Nevím 

Přijímání dle správního řádu je optimální způsob 8 17 3 

Příjímání dle správního řádu je náročné a zatěžující 23 5 0 

Z otázky č. 13 vyplynulo, že dostatečná kapacita ještě neznamená vydávání pouze 

kladných rozhodnutí. Je však patrný rozdíl v názoru na stávající způsob přijímání mezi 

řediteli s dostatečnou (29 % vyhovuje) a nedostatečnou kapacitou (0 vyhovuje).  

 

Mateřské školy s NEDOSTATEČNOU kapacitou (25 MŠ) 

 Ano Ne Nevím 

Přijímání dle správního řádu optimální způsob 0 23 2 

Příjímání dle správního řádu je náročné a zatěžující 22 3 0 

Jako náročný a zatěžující vyhodnotili způsob přijímání dle správního řádu ředitelé bez 

ohledu na kapacitu téměř shodně.  

Tyto otázky a odpovědi lze hodnotit jako stěžejní. Z odpovědí vyplynulo, že většina 

ředitelů považuje přijímání dle správního řádu za způsob nevyhovující, náročný 
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a zatěžující. Pokud by došlo v budoucnosti případně k hlubšímu výzkumu v oblasti 

správního rozhodování při přijímání k předškolnímu vzdělávání, bylo by účelné dojít ke 

zjištění, které specifické činnosti a jaká konání jsou pro správní orgán v procesu 

náročné a zatěžující.  

 

Dotazy ke stanovení odvolacího orgánu 

Otázka č. 7   Odvolacím orgánem v případě rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu  

                     vzdělávání by měl být zřizovatel 

Otázka č. 12 Stanovení krajského úřadu/MHMP odvolacím orgánem je optimální řešení 

Mateřské školy s DOSTATEČNOU kapacitou (28 MŠ) 

 Ano Ne Nevím 

Odvolacím orgánem má být zřizovatel 13 11 4 

KÚ/MHMP jako odvolací orgán je optimální řešení 6 15 7 

Z odpovědí lze usoudit, že návrh ustavit zřizovatele odvolacím orgánem není pro 

ředitele nejvhodnějším řešením, ale pokud zhodnotíme vyjádření ke stávajícímu 

odvolacímu orgánu (KÚ, MHMP), jeví se jako více akceptovatelný.  

  

Mateřské školy s NEDOSTATEČNOU kapacitou (25 MŠ) 

 Ano Ne Nevím 

Odvolacím orgánem má být zřizovatel 15 8 2 

KÚ/MHMP jako odvolací orgán je optimální řešení 3 14 8 

Ani z odpovědí respondentů s uvedenou nedostatečnou kapacitou školy, u kterých je 

větší předpoklad podaných odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, což vyplývá i ze 

sumarizace údajů u otázky č. 13, nevyplývá absolutní převaha v označení zřizovatele 

odvolacím orgánem (60 %), přestože poměr k MŠ s dostatečnou kapacitou je výraznější 

(46 %).  U ředitelů, kteří by ustavení zřizovatele druhoinstančním orgánem přivítali, 

nelze odvodit důvod této volby.  

 

Postupy pro přijímání k předškolnímu vzdělávání 

Otázka č. 8    Nahradila byste proces přijímání k předškolnímu vzdělávání podle  

                      správního řádu pravidly zapracovanými do školského zákona 
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Otázka č. 9    Proces přijímání do mateřských škol by měl být v kompetenci zřizovatele 

Otázka č. 10  Proces přijímání do mateřských škol by měl být v kompetenci zřizovatele,  

                       pokud počet žadatelů přesáhne počet volných míst 

 

Mateřské školy s DOSTATEČNOU kapacitou (28 MŠ) 

 Ano Ne Nevím 

Přijímání – dle pravidel ve školském zákoně 23 3 2 

Přijímání – v kompetenci zřizovatele 3 25 0 

Přijímání – v kompetenci zřizovatele, pokud počet 
                    žadatelů přesáhne počet volných míst 

12 16 0 

Po přijetí novely zákona č. 49/2009 Sb., kterým došlo ke zpochybnění přijímání dle 

správního řádu, byla publikována možnost nápravy zapracováním pravidel pro přijímání 

k předškolnímu vzdělávání do ustanovení školského zákona, k čemuž již nedošlo. 

Z odpovědí respondentů je však zřejmé, že postup příjímání obsažený ve školském 

zákoně považují za nejvíce vyhovující.   

 

Mateřské školy s NEDOSTATEČNOU kapacitou (25 MŠ) 

 Ano Ne Nevím 

Přijímání – dle pravidel ve školském zákoně 22 0 3 

Přijímání – v kompetenci zřizovatele 4 19 2 

Přijímání – v kompetenci zřizovatele, pokud počet 
                    žadatelů přesáhne počet volných míst 

10 14 1 

Ředitelé dali přednost zapracovat pravidla pro přijímání k předškolnímu vzdělávání do 

školského zákona. Je však možné, pokud by se jednalo o zjednodušení celého procesu 

například tím, že by ředitel musel vytvořit vlastní způsob přijímání při zachování 

určitých pravidel, mohlo by dojít k výraznému posunu při volbě odpovědi.   

Co se týká převzetí kompetence přijímání k předškolnímu vzdělávání zřizovatelem, 

převažuje zájem ponechat rozhodování ředitelům samotným. Pouze pokud počet 

žadatelů přesáhne počet volných míst – tzn., když jsou ředitelé často v neřešitelné 

situaci, část (43 % ředitelů s dostatečnou kapacitou, 40 % ředitelů s nedostatečnou 

kapacitou) by upřednostnila převedení kompetence k rozhodování zřizovateli Tento 
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způsob byl v minulosti v našem právním systému již zakotven. Zajímavé je v této volbě 

vyšší procentuelní zastoupení ředitelů s kapacitou dostatečnou.  

 

Znalost správního řádu, získávání informací 

Otázka č. 3    Orientujete se dostatečně v ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád  

                      související s procesem přijímání do mateřské školy 

Otázka č. 5    Obracíte se na svého zřizovatele s žádostí o informace z problematiky  

                       správního řádu 

Otázka č. 11   Můžete se obrátit na svého zřizovatele s žádostí o vysvětlení určité  

                       problematiky správního řádu 

Mateřské školy s DOSTATEČNOU kapacitou (28 MŠ) 

 Ano Ne Nevím 

Dostatečná orientace ve správním řádu 19 4 5 

Obrací se na zřizovatele s žádostí o informace ze SŘ 3 25 0 

Možnost obrátit se na zřizovatele o informace ze SŘ 16 6 6 

 

Mateřské školy s NEDOSTATEČNOU kapacitou (25 MŠ) 

 Ano Ne Nevím 

Dostatečná orientace ve správním řádu 22 2 1 

Obrací se na zřizovatele s žádostí o informace ze SŘ 2 23 0 

Možnost obrátit se na zřizovatele o informace ze SŘ 11 9 5 

Z odpovědí ke znalosti správního řádu je patrné, že orientace ve správním řádu je pro 

ředitele stále náročnou činností. Počet ředitelů udávající nemožnost obrátit se na 

zřizovatele, pokud potřebují konzultaci ke správnímu řádu (21 % MŠ s dostatečnou 

kapacitou a 36 % MŠ s nedostatečnou kapacitou) není zanedbatelný. Pokud však 

vyhodnotíme množství ředitelů, kteří využívají možnost a na zřizovatele se obrací, 

jedná se o nepatrný počet (11 % MŠ s dostatečnou kapacitou a 8 % MŠ s nedostatečnou 

kapacitou).  

 

V rozeslaném dotazníku byla dána respondentům možnost sdělení, byly uvedeny 

informace: 
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� Zřizovatel stanovuje svá kritéria, která musí ředitel mateřské školy respektovat.  

� Kritérium „zaměstnanost rodičů“ bylo veřejným ochráncem práv označeno za 

diskriminující, v mateřské škole jsou přijímány děti matek na mateřské, popřípadě 

rodičovské dovolené a děti matek zaměstnaných nemohou být z kapacitních důvodů 

přijaty. 

� Přijímání napomohlo po dohodě se zřizovatelem sjednocení kritérií pro všechny 

mateřské školy v obci.  

� Velký tlak ze strany rodičů na přijímání dvouletých dětí. 

� Zřizovatel jedná z pozice, pokud ředitel nebude akceptovat jím určené děti k přijetí, 

dojde k odvolání z funkce ředitele. 

� Správní řízení je nejvíce zatěžující u přijetí na dobu školních prázdnin. 

� Návrh k rozhodování dle správního řádu pouze v případě záporného rozhodnutí. 

� Výběrem dětí je vždy porušováno právo na vzdělávání v předškolním věku. Rodiče 

se dokázali velmi rychle přizpůsobit kritériím, které byly doporučeny 

ombudsmanem, ale zřizovatel vyvíjí tlak přijímat především děti „vlastní“ a děti 

zaměstnaných rodičů.  

� Proces přijímání k předškolnímu vzdělávání zapracovat do vyhlášky.  

 

8.8.2 Respondenti – ÚŘEDNÍCI ODVOLACÍCH SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ  

Otázka č. 9    Počet přijatých odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu  

                       vzdělávání od školního roku 2011/2012 postoupených vašemu odboru 

Otázka č. 10   Počet odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od  

                       školního roku 2011/2012, u kterých bylo vaším odvolacím orgánem  

                       odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno 

  9. Počet přijatých odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 2 613 

10. Počet zamítnutých odvolání s potvrzením napadeného rozhodnutí  1 096 

Po sečtení údajů o přijatých odvoláních z 13 krajských úřadů (dotazník MHMP nebyl 

do zpracovávaných údajů zahrnut, viz kapitola 8.7.1) jednalo se o 2 613 podaných 

odvolání proti nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012.  Pokud 

byla 1 096 odvolání zamítnuta a napadená rozhodnutí potvrzena, činil počet rozhodnutí 

vydaných v souladu s právními předpisy z rozhodnutí napadnutých odvoláním 42 %.  
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Dotaz k hodnocení stávajícího způsobu přijímání do mateřských škol 

Otázka č. 2    Proces přijímání k předškolnímu vzdělávání podle správního řádu je  

                      optimální způsob  

 Ano Ne Nevím 

Přijímání dle správního řádu je optimální způsob 5 7 0 

Pět respondentů v této otázce označilo stávající způsob za optimální, jestliže však 

nahlédneme do odpovědí na otázku č. 6, dojdeme ke zjištění, že devíti úředníky byl 

označen návrh nahradit stávající způsob speciálními pravidly ve školském zákoně.  

Pokud porovnáme procentuelní vyjádření prvoinstančního správního orgánu 

a odvolacího orgánu, zjistíme disproporci, neboť 76 % ředitelů mateřských škol se 

přiklonilo k názoru, že stávající způsob přijímání podle správního řádu není optimální, 

úředníků 58 %.   

 

Dotaz k náročnosti přezkumu napadeného rozhodnutí 

Otázka č. 1    Přezkum správnosti napadených rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu  

                      vzdělávání je pro odvolací správní orgán náročný proces  

 Ano Ne Nevím 

Přezkum správnosti napadeného rozhodnutí je náročný 11 1 0 

Téměř naprostá většina úředníků (92 %) označila zpracování odvolání jako náročné. 

I v dotaznících pro odvolací orgán bylo umožněno v kolonce „Ještě mohu sdělit…..“ 

sdělení dalších poznatků. Respondenti uváděli, že v napadených rozhodnutí bývá 

mnoho chyb, jak formálních, procesních, tak i věcných, některé spisy lze označit jako 

zmatečné. Protože odvolací orgán musí své rozhodnutí pokaždé odůvodnit, je třeba spis 

v celé šíři prostudovat, vyhodnotit a zpracovat rozhodnutí. Z toho lze odvodit počet 

odpovědí  označujících přezkum za náročný.      

 

Dotazy ke stanovení odvolacího orgánu 

Otázka č. 3    Odvolacím orgánem v řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání by měl  

                      být zřizovatel 

Otázka č. 8    Školským zákonem stanovení krajského úřadu/MHMP odvolacím orgánem  

                      je optimální řešení 
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 Ano Ne Nevím 

Odvolacím orgánem má být zřizovatel 4 6 2 

KÚ/MHMP jako odvolací orgán je optimální řešení 7 4 1 

Ve sdělení jednoho pracovníka krajského úřadu byla varianta ustanovení zřizovatele 

odvolacím orgánem okomentována jako naprosto nepřijatelná s uvedením, že by došlo 

k narušení rovného postavení všech účastníků. Další 4 odvolací orgány však tento 

způsob určily jako vhodný a jeden ho uvedl jako přínosný v případech, pokud zřizovatel 

zřizuje více mateřských škol, z nichž některé jsou přeplněné a jiné naopak mají ještě 

volné kapacity, což je problémem některých měst.   

 

Postupy pro přijímání k předškolnímu vzdělávání 

Otázka č. 4   Proces přijímání do mateřských škol by měl být v kompetenci zřizovatele 

Otázka  č. 5    Proces přijímání do mateřských škol by měl být v kompetenci zřizovatele,  

                       pokud počet žadatelů přesáhne počet volných míst 

Otázka č. 6     Proces přijímání podle správního řádu by měl být nahrazen speciálními  

                      procesními pravidly zapracovanými do školského zákona 

 Ano Ne Nevím 

4.  Přijímání – v kompetenci zřizovatele 1 10 1 

5.  Přijímání – v kompetenci zřizovatele, pokud počet 
                         žadatelů přesáhne počet volných míst 

2 9 1 

6.  Přijímání – dle pravidel ve školském zákoně 9 2 1 

Způsoby přijímání uvedené v otázkách č. 4. a č. 5 byly obsaženy v právním řádu 

v letech 1953 – 1990 v různých variantách.  Z odpovědí je zřejmé, že v současné době 

se jeví většině respondentů jako nevhodné.   

Stejně jako ředitelé mateřských škol, upřednostnili úředníci odvolacích orgánů 

v převážné většině postup zapracovaný do pravidel ve školském zákoně.  

 

Využití služeb právníka 

Otázka č. 7    Využíváte ve složitých případech odvolání proti nepřijetí k předškolnímu  

                      vzdělávání služeb právníka 

 



69 

 

 Ano Ne Nevím 

Využití služeb právníka 9 3 0 

Úředníky byl institut přezkumu napadených odvolání proti rozhodnutí označen jako 

náročný, z čehož lze odvodit využívání služeb právníka. Také lze vycházet ze 

skutečnosti, že dostupnost právních služeb je pro úředníky odvolacích správních orgánů 

velká. V jednom případě bylo sděleno, že úředník zpracovávající odvolání je 

kvalifikovaný právník.   

 

I v dotazníku pro odvolací správní orgán byla dána respondentům možnost sdělení, byly 

uvedeny informace: 

� Pokud se jedná o procesní pochybení, například chybný postup správního orgánu při 

vedení řízení, jde o případ jednoduchý, pokud se však v napadeném rozhodnutí 

jedná o kritéria stanovená pro přijetí, je často nutné kontrolní šetření na místě 

a nelze rozhodnout „od stolu“. 

� Přijímacímu řízení by napomohla propracovaná, nediskriminující, průkazná 

a vzájemně korespondující kritéria. 

� Potřeba proškolit ředitelky mateřských škol ve správním řádu a na konkrétních 

případech ukázat postup pro přijímání dětí a nastavit kritéria pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání tak, aby nebyla diskriminační.  

� Odvolací orgán musí zůstat mimo rámec zřizovatele a přijímání v režimu správního 

řízení, které stanovuje přesný postup a chrání tak všechny zúčastněné strany.  

� Kompetence zřizovatele v procesu přijímání by měla spočívat v určitém dohledu 

nad celým procesem a rozhodováním ve sporných případech.  
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Tabulka 5 

Procentuelní porovnání údajů získaných z  výzkumného šetření z odpovědí 

prvoinstančního a odvolacího správního orgánu (pro přehlednost došlo k zaokrouhlení 

na celá čísla) 

 ředitelé MŠ %  krajské úřady/MHMP %  

 ano ne nevím ano ne nevím 

Proces přijímání k předškolnímu 
vzdělávání podle správního řádu je 
optimální způsob 

15 76 9 42 58 0 

Proces přijímání k předškolnímu 
vzdělávání podle správního řádu je 
velmi náročný a zatěžující 

85 15 0 x x x 

Přezkum správnosti napadených 
rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu 
vzdělávání je pro odvolací správní 
orgán náročný proces  

x x x 92 8 0 

Školským zákonem stanovení 
krajského úřadu/MHMP odvolacím 
orgánem je optimální řešení 

17 55 28 59 33 8 

Odvolacím orgánem v případě 
rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu 
vzdělávání by měl být zřizovatel 

53 36 11 33 50 17 

Proces přijímání do mateřských škol 
by měl být v kompetenci zřizovatele 

13 83 4 8 84 8 

Proces přijímání do mateřských škol 
by měl být v kompetenci zřizovatele, 
pokud počet žadatelů přesáhne počet 
volných míst 

41 57 2 17 75 8 

Proces přijímání podle správního řádu 
by měl být nahrazen speciálními 
procesními pravidly zapracovanými 
do školského zákona 
 

85 6 9 75 17 8 

Pokud dojde k porovnání vybraných otázek, které byly položeny současně ředitelům 

mateřských škol i úředníkům odvolacích správních orgánů, byla převažující shoda 

(ANO, NE) u pěti otázek (vytučnělá procentuelní vyčíslení).  

Rozdílný názor mezi dvěma skupinami respondentů je k určení odvolacího orgánu -  

krajský úřad jako odvolací orgán většina ředitelů mateřských škol na rozdíl od 

respondentů KÚ nepovažuje za optimální řešení, ale spíše se přiklání k možnosti 

stanovit jako druhoinstanční orgán zřizovatele.   
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8.9 Závěr z výzkumného šetření 

Na základě získaných odpovědí byla potvrzena hypotéza č. 1  

Ředitelé mateřských škol s nedostatečnou kapacitou, která je limitující pro přijetí všech 

žadatelů o předškolní vzdělávání, pokládají rozhodování o přijímání k předškolnímu 

vzdělávání dle správního řádu za neefektivní způsob častěji, než ředitelé s kapacitou 

dostačující.  

Žádný z ředitelů s nedostatečnou kapacitou mateřské školy neoznačil správní řízení jako 

optimální způsob pro příjímání k předškolnímu vzdělávání, z ředitelů vykazující 

kapacitu jako dostatečnou označilo 29 % stávající způsob za optimální.  

 

Na základě získaných odpovědí byla potvrzena hypotéza č. 2  

Většina odvolacích orgánů nepokládá proces přijímání k předškolnímu vzdělávání 

podle správního řádu za optimální způsob. 

Hypotéza byla potvrzena, ovšem jen s mírnou převahou – 58 % z odpovídajících 

respondentů.   

 

Na základě získaných odpovědí byla potvrzena hypotéza č. 3  

Většina odvolacích orgánů pokládá přezkoumání správnosti napadených rozhodnutí 

o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání za náročný proces.  

Mimo jedné odpovědi bylo všemi úředníky vyjádřeno, že řešení odvolání je obtížný 

proces, což lze i doložit počtem úředníků, kteří se v průběhu řízení obrací na právníka 

(75 %).   

9 Závěr  

Od 01.01.2005  rozhodovat o přijetí k předškolnímu vzdělávání náleží dle ustanovení 

školského zákona u mateřské školy zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, 

řediteli.  

Ve své bakalářské práci jsem uvedla všechny právní normy, které vstupují do procesu 

příjímání k předškolnímu vzdělávání s návodem jejich aplikace v praktickém použití. 

Dále byla zapracována doporučení veřejného ochránce práv, neboť na jejich základě 
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mohlo dojít k výrazným změnám ve stávajících kritériích vydávaných řediteli 

mateřských škol.   

Cílem mé bakalářské práce bylo získat informace od vykonavatelů  procesu přijímání 

k předškolnímu vzdělávání v souladu se školským zákonem, správním řádem, ale 

i ostatními právními normami, které do řízení vstupují – především, zda se jedná 

o institut optimální, či nikoliv. Dalšími dotazy byly získány názory na možné změny 

stávajícího postupu. Proces přijímání do mateřských škol je jednou z mnoha kompetencí 

ředitelů mateřských škol, proto byla dána v dotaznících prvoinstančním, ale 

i druhoinstančním orgánům možnost volby případné změny kompetencí v tomto 

procesu.  

S ohledem na nejasný právní stav po přijetí zákona č. 49/2009 Sb., kterým se měnil 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla možnost nápravy 

změnou způsobu přijímání, především zjednodušení.   

V průběhu zpracování bakalářské práce došlo k novelizaci školského zákona, která se 

promítla do práce ustanovením týkající se zřizování „firemních“ mateřských škol 

a zveřejňování výsledku přijímacího řízení. 

Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.2012 vzrostla  administrativní činnost při 

procesu přijímání o zpracování a zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě 

ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.   

Ze zpracovaného výzkumu vyplynulo, že proces přijímání dle platných právních norem 

není hodnocen prvoinstančními ani druhoinstančním správními orgány jako optimální 

způsob, zřetelněji v odpovědích ředitelů MŠ. Jako náročný a zatěžující je označilo 85 % 

ředitelů mateřských škol.  

Přestože nešel předjímat výsledek odpovědí k náročnosti výkonu státní správy v oblasti 

přijímání do mateřských škol, obsahoval dotazník překládaný ředitelům škol návrhy na 

změnu kompetence pro přijímání do mateřské školy – vyjmutí z oblasti rozhodování 

ředitele do kompetence zřizovatele, eventuálně pouze v případě, pokud by počet 

žadatelů přesáhl počet volný míst.  Ačkoliv byl stávající způsob přijímání respondenty 
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označen jako náročný, většina ředitelů k těmto návrhům vyjádřila nesouhlas a dala 

přednost ponechat rozhodování ve své kompetenci.    

Při nabídce variant ke změně procesních pravidel stávajícího způsobu rozhodování, byla 

nejčastěji respondenty z obou souborů (85 % ředitelů, 75 % odvolacích orgánů) 

označena varianta nahrazení stávajícího procesu přijímání speciálními procesními 

pravidly ve školském zákoně.  

Z výsledku výzkumného šetření lze odvodit, že řešením současného právního by mohlo 

být přehodnocení stávajícího způsobu přijímání a případný návrh na postup právně 

i administrativně jednodušší, například vynětí rozhodování o přijímání k předškolnímu 

vzdělávání z režimu správního řízení a nahrazení procesem zapracovaným do školského 

zákona, případně do prováděcí vyhlášky.   

Cíl práce hodnotím jako splněný uvedením všech předpisů a úkonů souvisejících 

s procesem příjímání k předškolnímu vzdělávání, přípravou a zpracováním výsledků 

výzkumného šetření, které potvrdily stanovené hypotézy a označily návrh řešení.  
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11.1 Příloha č. 1  

Shrnutí právních předpisů upravující způsoby přijímání dětí do mateřských škol od roku 
1948 
 
Zákon č. 95/1948 Sb. Ústavodárného Národního shromáždění o základní úpravě 
jednotného školství (školský zákon) 
Účinnost od:  01.09.1948 
Zrušeno:        07.05.1953 
§ 1  
(2) Podle dalších ustanovení tohoto zákona chodí mládež do školy mateřské ve věku od 
tří do šesti let, do školy prvního stupně (národní) a druhého stupně (střední) od šesti do 
patnácti let a mládež starší do školy třetího stupně.  
Mateřská škola 
§ 10  
(1) Do mateřské školy se přijímají tělesně i duševně zdravé děti, které zpravidla bydlí 
v jejím obvodu a které se k docházce do školy přihlásí. 
(2) Vláda stanoví nařízením, za kterých podmínek může být docházka do mateřské 
školy pro děti od pěti let povinná. 
§ 12 
Předpisy o zřizování a zrušování mateřských škol, o jejich obvodech a o přijímání dětí 
vydá vláda nařízením.  
 
Nařízení č. 195/1948 Sb. Vlády Československé republiky, kterým se provádějí 
ustanovení školského zákona o školách mateřských.    
Účinnost od: 01. 09. 1948 
Zrušeno:        07. 05. 1953 
§ 6  
(1) O přijímání dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel školy.  
(2) Nelze-li přijmout všechny přihlášené děti, přijímají se především děti, u nichž je to 
zvlášť žádoucí z důvodů zdravotních nebo sociálních, zejména děti, o něž nepečuje 
matka, děti matek zaměstnaných mimo domácnost, děti ze zdravotně nebo mravně 
nevyhovujícího prostředí a děti z rodin s větším počtem dětí. O tom, u kterých dětí je 
přijetí zvláště žádoucí z důvodů zdravotních nebo sociálních, vyžádá si ředitel posudek 
okresního národního výboru (ústavu národního zdraví, okresní péče o mládež).  
§ 7  
(1) Je-li mateřská škola způsobilá, aby mimo děti, které se k docházce přihlásily 
dobrovolně, poskytovala výchovnou péči všem dětem od pěti let, může zemský školní 
úřad na návrh okresního školního úřadu prohlásiti docházku do mateřské školy za 
povinnou pro všechny děti od pěti let, které bydlí v jejím obvodu. Okresní školní úřad 
může takový návrh učiniti na žádost místního národního výboru, jenž předem vyslechne 
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ředitele mateřské školy, a na podkladě posudků okresní péče o mládež a ústavu 
národního zdraví o vhodnosti tohoto opatření, které si vyžádá.  
 
Zákonem č. 95/1948 Sb. byly mateřské školy poprvé v historii zařazeny do školského 
systému, o přijetí dle nařízení č. 195/1948 Sb. rozhodoval výhradně ředitel. Nelze 
pominout ustanovení k možnosti okresního školního úřadu prohlásit pro děti od pěti let 
docházku v obvodu mateřské školy za povinnou.  
 
Zákon č. 31/1953 Sb. Národního shromáždění o školské soustavě a vzdělávání 
učitelů (školský zákon) 
Účinnost od:  07.05.1953 
Zrušeno:        28.12.1960 
§ 2 Mateřská škola 
(1) Mateřská škola poskytuje dětem ve věku od tří let předškolní výchovnou péči 
a zdravotní a sociální ochranu. Mateřské školy jsou určeny především pro děti 
zaměstnaných rodičů.  
§ 16 Zřizování, organisace a správa škol. 
(5) Organisační řády škol, učební plány a osnovy a zkušební řády vydává, pokud 
zvláštní předpisy nestanoví jinak, ministerstvo školství a osvěty v dohodě se 
zúčastněnými ústředními úřady.  
 

Věstník MŠO 1953, strana 254, poř. č. 408/1953 Sb. NV, slov. poř. č. 465/1953) 
Oběžníky ministerstva školství a osvěty 
109. Organisační řád mateřských škol. 
Č. j. A/b-096 17-3/3-53 povš. 
Dne 21. srpna 1953 
Zrušeno: zákonem č. 186/1960 Sb. ze dne 15. prosince 1960 
Přijímání dětí, zápis. 
4. odstavec: Zápis dětí do mateřské školy se koná před začátkem školního roku. Děti 
zaměstnaných rodičů se přijímají i mezi rokem.  
Není-li možno přijmout všechny přihlášené děti, rozhoduje o jejich přijímání MNV na 
návrh ředitelky školy. Jinak rozhoduje o přijímání dětí ředitelka školy podle 
stanovených zásad. 
5. odstavec: Do mateřské školy, která je v blízkosti závodu, v němž jsou zaměstnány 
matky dětí, mohou být přijímány i děti, které sice nebydlí v obvodu školy, ale jejich 
matky jsou zaměstnány v tomto závodě. 
 
Zákon č. 186/1960 Sb. Národního shromáždění o soustavě výchovy a vzdělávání 
(školský zákon) 
Účinnost od:  28. 12. 1960 
Zrušeno:        01. 09. 1984 
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§ 2 Školská soustava 
Školy a výchovná zařízení tvoří jednotnou školskou soustavu, v níž jednotlivé stupně 
a druhy škol na sebe organicky navazují a jež umožňuje získat i nejvyšší vzdělání. 
V této soustavě 
a) dostává se dětem do šesti let předškolní výchovy v jeslích a v mateřských školách, 
mládeži od šesti let do patnácti let povinného základního vzdělání v základních 
devítiletých školách, popřípadě v jiných školách, mládeži od patnácti let středního a 
vyššího vzdělání v různých typech škol a mládeži s úplným středním vzděláním 
vysokoškolského vzdělání na školách vysokých.  
 
Věstník Ministerstva školství a kultury 1961, strana 10 
Instrukce ministerstva školství a kultury 
2. Směrnice k provedení některých ustanovení školského zákona 
Čj. 2036/61-I/2 
Dne 3. ledna 1961 
Účinnost: 1. ledna 1961 
Zrušeno: Směrnicí ministerstva školství ze dne 27. února 1968  
Podmínky k zřizování škol a zařízení a provedení dalších ustanovení školského zákona 
Čl. 5 Mateřská škola 
(1) Mateřská škola se zřizuje v místě, kde je zajištěno, že do ní bude pravidelně 
docházet nejméně 20 dětí ve věku od 3 do 6 let. Do mateřské školy se přednostně 
přijímají především děti zaměstnaných matek a z ostatních dětí pětileté děti.  
 
Věstník Ministerstva školství a ministerstva kultury a informací, strana 137 
Směrnice ministerstva školství, registrovaná v částce 12/1968 Sb., ve znění směrnice 
ze dne 8. července 1969 čj. 22 021/69-I/2, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství 
a ministerstva kultury roč. 1969, str. 85, oznámené v částce 30/1969 Sb. 
Čj.: 8670/68 – I/2 
Dne 27. února 1968 
Účinnost: 1. května 1968 
Zrušeno: vyhláškou č. 87/1980 ze dne 23. června 1980 
Čl. 3 Zápis, přijímání a docházka dětí 
(6) Do mateřské školy zřízené místním (městským) národním výborem přijímá děti 
ředitelka školy. Není-li možno přijmout pro nedostatek místa všechny přihlášené děti, 
určí pořadí pro jejich přijetí místní (městský) národní výbor na návrh ředitelky.  
(7) Děti do mateřských škol zřízených závodem (podnikem) a jednotným zemědělským 
družstvem, přijímá zřizovatel; u mateřských škol zřízených závodem v součinnosti se 
závodní odborovou organizací.  
 
Zákon č. 77/1978 Sb. České národní rady o státní správě ve školství 
Účinnost od:  01.09.1978 
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Zrušeno:        27.12.1990 
Působnost orgánů státní správy na úseku školství 
§ 5  
(3) Obecní úřad rozhoduje o přijímání dětí do mateřské školy, společného zařízení jeslí 
a mateřské školy, dětského útulku, zřízených obecním úřadem, a do školní jídelny, 
školní družiny a školního klubu základní školy, jestliže počet přihlášených dětí 
přesahuje počet dětí, které je možno do těchto zařízení umístit; jinak přijímá děti ředitel 
zařízení. Při příjímání dětí do školských zařízení zřízených obecním úřadem 
spolupracuje obecní úřad s odborovými organizacemi a ostatními občanskými 
sdruženími. Přijímání dětí do jeslí se řídí zvláštními předpisy. 
 
Vyhláška č. 87/1980 Sb. MŠ České socialistické republiky o mateřských školách, 
společných zařízení jeslí a mateřské školy a dětských útulcích  
Účinnost od:  01. 09. 1980 
Zrušeno:        23. 01. 1992 
Zápis a přijímání dětí  § 5  
(5) Do předškolních zařízení, s výjimkou dětského útulku, a do přípravného oddělení 
přijímá děti ředitelka předškolního zařízení. Do dětského útulku přijímá děti pěstounka. 
Není-li možno přijmout pro nedostatek místa všechny přihlášené děti, rozhoduje o jejich 
přijetí místní národní výbor, pokud jde o mateřské školy pro děti vyžadující zvláštní 
péči, rozhoduje o přijímání dětí národní výbor příslušný podle sídla školy. Při 
rozhodování o přijetí národní výbor přihlédne ke společenské potřebě a k sociálním 
a výchovným zřetelům.   
 
Zákon č. 564/1990 Sb. České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství  
Účinnost od:  27.12.1990 
Zrušeno:        01.01.2005 
Výkon státní správy ve školství 
§ 3 Ředitel odst. 2 písm. c): 
Ředitel rozhoduje: 
o zařazení dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny a školního klubu, 
pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout.  
(3) Na rozhodování podle odstavce 2 písm. a) až h), l) a m),   se nevztahuje ustanovení 
správního řádu o převzetí věci nadřízeným správním úřadem.   
 
Výkon samosprávy ve školství -  Působnost obce,  § 14 odst. 8   Obec rozhoduje:  
písm. a) o přijetí dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny nebo 
školního klubu, pokud počet přihlášených dětí přesahuje počet dětí, které lze přijmout; 
písm. b) o odvolání proti rozhodnutí ředitele ve věcech správních, uvedených v § 3 odst. 
2 písm. c) a k) , pokud se jedná o předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná 
obcí.   
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Dle tehdy platného prováděcího předpisu (vyhl. MŠMT  č. 35/1992 Sb. o mateřských 
školách,  § 5 odst. 2) rozhodoval ředitel, popřípadě obec o zařazení do předškolního 
zařízení zpravidla k začátku školního roku, pokud kapacita zařízení přijetí umožnila; 
obec rozhodovala, pokud byl počet dětí vyšší, či v případě odvolání proti rozhodnutí 
ředitele. Na rozhodování ředitele se vztahovaly obecné předpisy o správním řízení, na 
rozhodování obce nikoliv.  
 
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) 
Účinnost od:  01. 01. 2005 
Ředitel školy a školského zařízení 
§ 165 odst. 2 písm. b)  
ředitel rozhoduje o: 
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání 
podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, 
zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47. 
Od 1. ledna 2005 je rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v prvním stupni ve 
výlučné kompetenci ředitele školy, kompetence není již rozdělena mezi ředitele a obec.  
 

11.2 Příloha č. 2  

DESATERO ROVNÉHO ZACHÁZENÍ V P ŘÍSTUPU 
K PŘEDŠKOLNÍMU VZD ĚLÁVÁNÍ 112  

 
1. Primárním úkolem mateřských škol je poskytovat vzdělání dítěti; nositelem práva na 
předškolní vzdělávání je dítě, nikoliv jeho zákonný zástupce, a to i přesto, že fakticky 
zabezpečuje mateřská škola sekundárně i službu hlídání dětí.  
 
2. Ředitel/ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jako orgán 
státní správy, a proto se musí jeho rozhodování řídit vedle ustanovení 
antidiskriminačního zákona rovněž Listinou základních práv a svobod, zejména pak 
zákazem diskriminace v ní obsažené.  
 
3. Při přijímání dětí do mateřské školy je zakázáno činit rozdíly na základě státní 
příslušnosti dítěte.  
 

                                                             
112 Veřejný ochránce práv – ombudsman, Tiskové zprávy 2010, Kritéria pro přijetí do mateřské školky 

se mají týkat dětí, nikoli posuzovat jejich rodiče [online, cit. 2011-10-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Doporuceni-skolky-orig.pdf>. 
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4. Pokud je požadavek trvalého pobytu dítěte v obci kritériem zvýhodňujícím, nikoliv 
bezpodmínečným, jedná se o kritérium legitimní. Není naopak legitimní přehlížet trvalý 
pobyt dítěte a rozhodovat o jeho (ne)přijetí do mateřské školy podle trvalého pobytu 
jeho rodičů.  
 
5. Je-li trvalý pobyt v obci zvýhodňujícím kritériem pro přijetí dítěte, mělo by se toto 
zvýhodnění vztahovat též na občany EU a dlouhodobé rezidenty, kteří mají v obci 
hlášeno místo pobytu.  
 
6. Věk dítěte je možným kritériem pro stanovení pořadí přihlášených dětí. Pokud by 
však mělo v konkrétních případech dojít k absolutnímu vyloučení mladších dětí 
(zejména tříletých) z předškolního vzdělávání, bylo by vhodné uplatňovat je 
diferencovaně v rámci jednotlivých ročníků.  
 
7. Vzhledem k obecnému trendu začleňování všech dětí do vzdělávacího proudu je třeba 
zajistit vzdělávání co nejširšího počtu dětí v běžných mateřských školách. Paušální 
odmítnutí přijmout do mateřské školy dítě se zdravotním postižením představuje přímou 
diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu zdravotního postižení.  
 
8. Předškolní vzdělávání je veřejný statek, a proto s ním ředitel/ředitelka mateřské školy 
nemá nakládat jako s prostředkem pro podporu nebo zvýhodnění jistých skupin, jejichž 
(pracovní) činnost pokládá on sám/ona sama za prospěšnější pro společnost.  
 
9. Kritérium zvýhodňující děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo výdělečně činní sice 
není diskriminační, na druhou stranu nesouvisí bez dalšího s dítětem, jakožto adresátem 
poskytovaného vzdělávání, ani s jeho individuálními potřebami. Ochránce proto 
nedoporučuje využívat při přijímání dětí do mateřských škol kritérium zaměstnanosti 
rodičů.  
 
10. Pokud je při rozhodování o přijetí do mateřské školy znevýhodněno dítě, jehož 
matka/otec je na mateřské/rodičovské dovolené s jiným dítětem, jedná se o přímou 
diskriminaci z důvodu pohlaví (rodičovství).  
 

11.3 Příloha č. 3 

VZOROVÁ KRITÉRIA PRO P ŘIJÍMÁNÍ D ĚTÍ 
K PŘEDŠKOLNÍMU VZD ĚLÁVÁNÍ 113 

 
Ředitel/ředitelka Mateřské školy XY stanovil/a následující kritéria, podle nichž bude 
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 

                                                             
113 Veřejný ochránce práv – ombudsman, Tiskové zprávy 2010, Kritéria pro přijetí do mateřské školky 

se mají týkat dětí, nikoli posuzovat jejich rodiče [online, cit. 2011-10-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Doporuceni-skolky-orig.pdf>. 
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č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 
počtu dětí pro mateřskou školu.  

I.  
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní 
docházky.  

II.  
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených 
v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. 
 

Kritérium Bodové ohodnocení 
Doba podání přihlášky 
(opakované podání žádosti) 

1 rok 1 
2 roky 2 
3 roky 3 

Trvalý pobyt dítěte * trvalý pobyt v obci 3 
 trvalý pobyt ve smluvních 

obcích 
1 

Věk dítěte ** 4 roky věku 2 
5 let věku 3 

Individuální situace dítěte mateřskou školu navštěvuje 
sourozenec dítěte 

2 

dítě se hlásí k celodennímu 
provozu 

1 

dítě se specifickými 
vzdělávacími potřebami 

3 

 
*  Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří 
mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit 
oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. 
d) školského zákona.  
**  Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 
odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.  
 

III.  
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých 
individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič 
jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči 
v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je 
rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším 
dítětem.  
                                                                                  JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý  
                                                                                        veřejný ochránce práv 
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11.4 Příloha č. 4  

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 114 
Mateřská škola ………. 
XY, ředitelka 
adresa 

 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 
jméno a příjmení žadatele…………………………… 
datum narození………………………………………. 
bytem:……………………………………………….… 
telefon:…………………………………………….…. 
 
Žádám o přijetí mého dítěte ………………………………………………………… 
nar. dne……………………………… k předškolnímu vzdělávání v 
MŠ……………………………, adresa, pro školní rok 2007/2008  s nástupem od 
…………………… k pravidelné docházce do MŠ až do zahájení plnění povinné školní 
docházky. 
 
Doplňující informace k žádosti (blízkost školy od bydliště, starší 
sourozenec,…):…………………………………………………………………… 
 
Poznámka MŠ: 
 
Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání: 

1. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky 
2. děti, které dovršily věk 4 let 
3. děti, které dovršily věk 3 let 
4. ……………………………. 

 
Podpis zákonného zástupce: 
 
 
V ……………… dne:……………………… 

                                                             
114 PaedDr. Jan Mikáč, Poradenské služby ve školství, semináře, prevence inspekčně-zřizovatelsky-a 

kontrolně-patologických jevů, Bezplatné ukázky, Mateřská škola [online, cit. 2011-10-16]. Dostupné z 

WWW: <http://www.janmikac.cz/bezplatna_nabidka.htm>. 
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11.5 Příloha č. 5 

Rozhodnutí k přijetí k předškolnímu vzdělávání 115 
Mateřská škola……………….…………………………. 
 
Č.j.                                                                         V ___________ dne  
 
Číslo správního řízení 
(k číslu jednacímu patří na rozhodnutích i číslo správního řízení s označením spisu 
dítěte) 
 
Zákonnému zástupci dítěte 
(který podal žádost) 

Rozhodnutí 
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola ……. rozhodla podle 
ustanovení § 34 odst. 4, § 165, odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: 

(jméno, příjmení)………….., narozen ………, bytem …….., se od školního roku 
2010/2011 přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 
Mateřská škola ………….. 

Odůvodnění: 
……………..(jméno, příjmení)  podal dne **.*.2010 prostřednictvím svého zákonného zástupce 
……….. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole uvedené výše. 

Ředitelka mateřské školy po zvážení údajů uvedených v žádosti rozhodla o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému 
úřadu *********  kraje, prost řednictvím uvedené mateřské školy. 
 

kulaté razítko 
(Podpis) 
titul, jméno, příjmení 
ředitelka mateřské školy 

                                                             
115 PaedDr. Jan Mikáč, Poradenské služby ve školství, semináře, prevence inspekčně-zřizovatelsky-a 

kontrolně-patologických jevů, Bezplatné ukázky, Mateřská škola [online, cit. 2011-10-16]. Dostupné z 
WWW: <http://www.janmikac.cz/bezplatna_nabidka.htm>. 
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11.6 Příloha č. 6    

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se zkušebním pobytem 116 
Mateřská škola……………….…………………………. 
 
Č.j.                                                                          V ___________ dne 
Číslo správního řízení 
(k číslu jednacímu patří na rozhodnutích i číslo správního řízení s označením spisu 
dítěte) 
 
Zákonnému zástupci dítěte 
(který podal žádost) 

Rozhodnutí 
 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola ……. rozhodla podle 
ustanovení § 34 odst. 3, § 165, odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: 

(jméno, příjmení)………….., narozen ………, bytem …….., se od školního roku 
2010/2011 přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 
Mateřská škola ………….. 

Odůvodnění: 
……………..(jméno, příjmení)  podal dne **.*.2010 prostřednictvím svého zákonného zástupce 
……….. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole uvedené výše. 

Ředitelka mateřské školy po zvážení údajů uvedených v žádosti rozhodla o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání s délkou zkušebního pobytu……………….. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému 
úřadu *********  kraje, prost řednictvím uvedené mateřské školy. 

kulaté razítko 
(Podpis) 
titul, jméno, příjmení 
ředitelka mateřské školy 
                                                             
116 PaedDr. Jan Mikáč, Poradenské služby ve školství, semináře, prevence inspekčně-zřizovatelsky-a 

kontrolně-patologických jevů, Bezplatné ukázky, Mateřská škola [online, cit. 2011-10-16]. Dostupné z 

WWW: <http://www.janmikac.cz/bezplatna_nabidka.htm>. 
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11.7 Příloha č. 7    

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte se zdravotním postižením 
117 
Mateřská škola……………….…………………………. 
Č.j.                                                                            V ___________ dne 
Číslo správního řízení 
(k číslu jednacímu patří na rozhodnutích i číslo správního řízení s označením spisu 
dítěte) 
 
Zákonnému zástupci dítěte 
(který podal žádost) 

Rozhodnutí 
 
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola ……. rozhodla podle 
ustanovení § 34 odst. 6, § 165, odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: 

(jméno, příjmení)………….., narozen ………, bytem …….., se od školního roku 
2010/2011 přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 
Mateřská škola ………….. 

Odůvodnění: 
……………..(jméno, příjmení)  podal dne **.*.2010 prostřednictvím svého zákonného zástupce 
……….. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole uvedené výše. 

Ředitelka mateřské školy po zvážení údajů uvedených v žádosti rozhodla o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému 
úřadu *********  kraje, prost řednictvím uvedené mateřské školy. 

kulaté razítko 
 (Podpis) 
titul, jméno, příjmení 
ředitelka mateřské školy 
                                                             
117 PaedDr. Jan Mikáč, Poradenské služby ve školství, semináře, prevence inspekčně-zřizovatelsky-a 

kontrolně-patologických jevů, Bezplatné ukázky, Mateřská škola [online, cit. 2011-10-16]. Dostupné z 

WWW: <http://www.janmikac.cz/bezplatna_nabidka.htm>. 
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11.8 Příloha č. 8    

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku 118 
Mateřská škola……………….…………………………. 
Č.j.                                                                                  V ___________ dne                                                                                      
Číslo správního řízení 
(k číslu jednacímu patří na rozhodnutích i číslo správního řízení s označením spisu 
dítěte) 
 
Zákonnému zástupci dítěte 
(který podal žádost) 

Rozhodnutí 
 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola ……. rozhodla podle 
ustanovení § 34 odst. 7, § 165, odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: 

(jméno, příjmení)………….., narozen ………, bytem …….., se od…………………. 
školního roku 2010/2011 přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž 
činnost vykonává Mateřská škola ………….. 

Odůvodnění: 
 

……………..(jméno, příjmení)  podal dne **.*.2010 prostřednictvím svého zákonného zástupce 
……….. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole uvedené výše. 

Ředitelka mateřské školy po zvážení údajů uvedených v žádosti rozhodla o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému 
úřadu *********  kraje, prost řednictvím uvedené mateřské školy. 

kulaté razítko 
 (Podpis) 
titul, jméno, příjmení 
ředitelka mateřské škol 

                                                             
118 PaedDr. Jan Mikáč, Poradenské služby ve školství, semináře, prevence inspekčně-zřizovatelsky-a 

kontrolně-patologických jevů, Bezplatné ukázky, Mateřská škola [online, cit. 2011-10-16]. Dostupné z 

WWW: <http://www.janmikac.cz/bezplatna_nabidka.htm>. 
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11.9 Příloha č. 9  

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 119 
Mateřská škola……………….…………………………. 
Č.j.                                                                      V ___________ dne                                                              
Číslo správního řízení 
(k číslu jednacímu patří na rozhodnutích i číslo správního řízení s označením spisu 
dítěte) 
 
Zákonnému zástupci dítěte 
(který podal žádost) 

Rozhodnutí 
 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola ……. rozhodla podle 
ustanovení § 34 odst. 4, § 165, odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: 

(jméno, příjmení)………….., narozen ………, bytem …….., se od školního roku 
2010/2011 nepřijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola ………….. 

Odůvodnění: 
Ředitelka Mateřské školy podle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 
přednostně přijala do Mateřské školy…………..děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky a tím vyčerpala kapacitu mateřské školy. Z tohoto důvodu nemůže přijmout 
dítě…………………………………k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole…………………... 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému 
úřadu *********  kraje, prost řednictvím uvedené mateřské školy. 

kulaté razítko 
 
(Podpis) 
titul, jméno, příjmení 
ředitelka mateřské školy 

                                                             
119 PaedDr. Jan Mikáč, Poradenské služby ve školství, semináře, prevence inspekčně-zřizovatelsky-a 

kontrolně-patologických jevů, Bezplatné ukázky, Mateřská škola [online, cit. 2011-10-16]. Dostupné z 

WWW: <http://www.janmikac.cz/bezplatna_nabidka.htm>. 
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11.10 Příloha č. 10 

Dotazník pro ředitele mateřských škol 
Jaroslava Oplová, studentka III. ročníku Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta, Centrum školského 
managementu 
Cíl výzkumu: Zjištění, zda proces přijímání k předškolnímu vzdělávání podle správního řádu je pro 
ředitele mateřských škol způsob optimální  
Prosím o zanesení značky (x, či jakékoliv jiné) k odpovědi pro Vás nejpřijatelnější.   

DOTAZNÍK pro ředitele mateřských škol 
za účelem zpracování bakalářské práce ve studijním oboru školský management PedF UK 

  ANO NE Nevím 

1. Kapacita mateřské školy je dostatečná 
 

   

2. Uspokojila jste všechny žadatele o předškolní vzdělávání  
od školního roku 2011/2012 

   

3. Orientujete se dostatečně v ustanoveních zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád související s procesem 
příjímání do mateřské školy 

   

4. Proces přijímání k předškolnímu vzdělávání podle 
správního řádu je optimální způsob 

   

5. Obracíte se na svého zřizovatele s žádostí o informace 
z problematiky správního řádu 

   

6. Proces přijímání k předškolnímu vzdělávání podle 
správního řádu je velmi náročný a zatěžující 

   

7. Odvolacím orgánem v případě rozhodnutí o nepřijetí 
k předškolnímu vzdělávání by měl být zřizovatel 

   

8. Nahradila byste proces přijímání k předškolnímu 
vzdělávání podle správního řádu pravidly 
zapracovanými do školského zákona  

   

9. Proces přijímání do mateřských škol by měl být 
v kompetenci zřizovatele 

   

10. Proces příjímání do mateřských škol by měl být 
v kompetenci zřizovatele, pokud počet žadatelů přesáhne 
počet volných míst 

   

11. Můžete se obrátit na svého zřizovatele s žádostí 
o vysvětlení určité  problematiky správního řádu 

   

12. Stanovení krajského úřadu/MHMP odvolacím orgánem 
je optimální řešení  

   

13. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí od 
školního roku 2011/2012 ve vaší mateřské škole 

   

 
Ještě mohu sdělit:  ……… 
Děkuji za Váš čas, který byl na vyplnění dotazníku vynaložen.   J. Oplová 
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11.11 Příloha č. 11 

Dotazník pro odvolací správní orgán      
Jaroslava Oplová, studentka III. ročníku Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta, Centrum 
školského managementu 
Cíl výzkumu: Zjištění, zda stávající proces přijímání k předškolnímu vzdělávání podle 
správního řádu je způsob optimální. 
Prosím o zanesení značky (x, či jakékoliv jiné) k odpovědi pro Vás nejpřijatelnější.   
 

DOTAZNÍK pro odvolací správní orgán  (nepřijetí k předškolnímu 
vzdělávání) 

za účelem zpracování bakalářské práce ve studijním oboru školský management PedF UK 
  ANO NE NEVÍM 

1. Přezkum správnosti napadených rozhodnutí o nepřijetí 
k předškolnímu vzdělávání je pro odvolací správní orgán 
náročný proces 

   

2. Proces přijímání k předškolnímu vzdělávání podle správního 
řádu je optimální způsob 

   

3. Odvolacím orgánem v řízení o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání by měl být zřizovatel 

   

4. Proces přijímání do mateřských škol by měl být 
v kompetenci zřizovatele 

   

5. Proces příjímání do mateřských škol by měl být 
v kompetenci zřizovatele, pokud počet žadatelů přesáhne 
počet volných míst 

   

6. Proces přijímání podle správního řádu by měl být nahrazen 
speciálními procesními pravidly zapracovanými do 
školského zákona 

   

7. Využíváte ve složitých případech odvolání proti nepřijetí 
k předškolnímu vzdělávání služeb právníka 

   

8. Školským zákonem stanovení krajského úřadu odvolacím 
orgánem je optimální řešení 

   

9. Počet přijatých odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 
k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2011/2012 
postoupených Vašemu odboru 

   

10. Počet odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu 
vzdělávání od školního roku 2011/2012, u kterých bylo 
vaším odvolacím orgánem odvolání zamítnuto a napadené 
rozhodnutí potvrzeno 

   

 

Ještě mohu sdělit:  ……… 
 
Děkuji Vám za Váš čas, který byl na vyplnění dotazníku vynaložen.   J. Oplová 


