
Pravomoci a povinnosti ředitele 

povinně zveřejňované informace 
 

Ředitel se při své činnosti řídí obecně platnými předpisy a jeho postavení upravují zvláště § 

164 - § 166 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, které zejména stanovují: 

(1) Ředitel školy a školského zařízení 

 a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak, 

 b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v 

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

 c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,  

 d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná 

opatření,  

 e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské 

rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,  

 f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,  

 g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem,  

 h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.  

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále 

 a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

 b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 

163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny, 

 c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem. 

(3) 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: 

 a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení 

individuálního vzdělávacího plánu podle § 18, 

 b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole 

podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,  

 c) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,  

 d) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a 

§ 97 odst. 8,  

 e) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 

odst. 4,  

 f) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 

odst. 2 a 4,  

 g) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,  

 h) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.  

(4) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace a vedoucí organizační 

složky státu je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická 

osoba nebo organizační složka státu vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, 



ředitelem příspěvkové organizace a vedoucím organizační složky státu může být jmenován 

pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení 

stanovené zvláštním zákonem. Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační 

složky státu jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. 

Zřizovatel podle věty první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti 

pracovněprávních vztahů. 

Proti všem rozhodnutím ředitele, které vydal, jak v souladu s citovaným ustanovením, tak se 

zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) lze podat odvolání. 

Toto odvolání se podává na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor školství, mládeže a 

tělovýchovy, prostřednictvím Obchodní akademie a Jazykové školy s právem SJZ Písek. 

Odvolací lhůty jsou uvedeny v poučení, které je součástí každého rozhodnutí. 

Činnost školy a rozhodování ředitele upravují mimo školského zákona a správního řádu 

dále zejména tyto předpisy: 

zákon 218/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech), zákon č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů), zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k 

informacím), vyhláška 13/2005 Sb. o středním vzdělávání, vyhláška 671/2004 Sb., o 

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhláška č. 442/1991 Sb. o 

ukončování studia na středních školách, č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků, č. 72/2005 

Sb., o poskytování poradenských služeb, č. 73/2005 Sb., o vzdělávání ţáků se speciálními 

potřebami a mimořádně nadaných – vše v platném znění. 

 


