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Kontrola vyhotovení správního rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke vzdělávání 
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 

1 Výroková část rozhodnutí 
§ 68 odst. 2, § 69 odst. 1 správního řádu 

- jako správní orgán je uvedena právnická osoba vykonávající činnost školy; ředitel je vykonavatel 
správního orgánu 

 

- je uvedeno jméno (jména), příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (v případě cizince místo 
pobytu) účastníka řízení; neuvádí se adresa „bydliště“ 

 

- u místa trvalého pobytu/pobytu musí být uvedeno i směrovací číslo  

- v případě přijímání ke vzdělávání ve střední škole/konzervatoři, se uvádí označení oboru vzdělání i formy 
vzdělávání (denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná) 

 

- může obsahovat jeden výrok nebo více výroků (např. dva výroky: přijímá se k předškolnímu vzdělávání a 
stanoví se zkušební pobyt v délce 2 měsíců) 

 

 

2 Odůvodnění 
§ 68 odst. 3 správního řádu 

- odůvodnění rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání může vycházet pouze z podmínek přijetí (např. 
nesplnění zdravotní způsobilosti) nebo vyhlášených kritérií 

 

- důvodem nepřijetí uchazeče není malý počet uchazečů o určitý obor vzdělání střední školy, při kterém 
není „reálné otvírat třídu v prvním ročníku“ 

 

- pokud je stanoven zkušební pobyt dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je 
stanovení zkušebního pobytu dítěte odůvodněno 

 

- v rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání musí být na daného konkrétního uchazeče konkrétně aplikovány 
podmínky přijetí a kritéria přijetí; účastník řízení musí být schopen pomocí odůvodnění „zkontrolovat“ 
postup správního orgánu a jednoznačně dospět ke stejnému výroku (se nepřijímá) jako správní orgán 

 

 

3 Poučení 
§ 68 odst. 4 správního řádu, § 60e odst. 3 školského zákona 

 

- poučení o odvolání je součástí rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání, i rozhodnutí o přijetí 
uchazeče ke vzdělávání 

 

- poučení o opravném prostředku (o odvolání) v případě přijetí ke vzdělávání ve střední škole nelze 
nahrazovat poučením o odevzdání zápisového lístku 

 

- při přijímání ke vzdělávání ve střední škole je stanovena speciální odvolací lhůta 3 pracovních dnů ode 
dne doručení rozhodnutí 

 

 

4 Formální náležitosti rozhodnutí 
§ 69 odst. 1 správního řádu 
- je uvedeno označení „rozhodnutí“, nepřipojují se další charakteristiky (např. rozhodnutí o přijetí, 

rozhodnutí o nepřijetí) 
 

- je uvedeno označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal (právnické osoby vykonávající činnost 
školy), číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkce a podpis 
oprávněné úřední osoby 

 

 

5 Vyznačení vypravení rozhodnutí a doložky právní moci, doložky vykonatelnosti rozhodnutí 
§ 71 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 správního řádu 

- na písemnosti nebo poštovní zásilce je vyznačeno předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí 
k doručení, a to slovy "Vypraveno dne:" 

 

- na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, je vyznačena právní moc nebo 
vykonatelnost rozhodnutí (doložka právní moci, doložka vykonatelnosti rozhodnutí) 

 

 


