
 Rejstřík škol a školských zařízení
                                                             

Příloha č. 2   A 

 Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení: 

      

 

Seznam příloh k žádosti navrhovatele 
o zápis / změnu zápisu / výmaz 

školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení 
 
Navrhovatel k žádosti přiloží doklady, které jsou vyžadovány školským zákonem. U každého dokladu je uveden odkaz na konkrétní 
ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), podle něhož je doklad předkládán, případně na další související dokumenty, na které 
školský zákon odkazuje. V případě žádosti o zápis změny v údajích se přikládají pouze ty doklady, které bezprostředně souvisejí 
s navrhovanou změnou. 

 = ANO 
 

Typ dokladu: 

Doklad je vyžadován při 
zápisu do rejstříku škol a 
školských zařízení na 
základě: 

Doklad je vyžadován též při 
zápisu změny v údajích 
vedených v rejstříku škol a 
školských zařízení dle: 

 

    
1. Rámcový popis personálního zajištění činnosti školy/školského 

zařízení 
§ 147 odst. 1 písm. f) § 144 odst. 1 písm. d), e), f)  

 
 

2. Rámcový popis majetkového zajištění činnosti školy/školského 
zařízení 

§ 147 odst. 1 písm. f) § 144 odst. 1 písm. d), e), f)  
 

 

3. Rámcový popis financování činnosti školy/školského zařízení § 147 odst. 1 písm. f) § 144 odst. 1 písm. d), e), f)  
 

 

4. Doklad o užívacím právu právnické osoby k objektu - např. výpis 
z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod. 

§ 147 odst. 1 písm. g) § 144 odst. 1 písm. g), 
případně též e), f) 

 
 

 

5. Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, včetně 
uvedení nejvyššího počtu osob, kterým lze v daných prostorách 
poskytovat vzdělávání nebo školské služby 

§ 147 odst. 1 písm. h) § 144 odst. 1 písm. e), g)  

 
 

6. Stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu - např. kolaudační 
souhlas, souhlas se změnou užívání apod. 
 

§ 147 odst. 1 písm. h) § 144 odst. 1 písm. g), 
případně též e) 

 

 
 

7. Doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby - např. 
zřizovací listina, zakládací listina, společenská smlouva apod. 

§ 147 odst. 1 písm. i) § 144 odst. 1 písm. b), 
případně též c) 

 
 

 

8. Doklad osvědčující vznik právnické osoby, pokud se nejedná 
o školskou právnickou osobu - např. výpis z obchodního nebo 
jiného rejstříku 

§ 147 odst. 1 písm. j) § 144 odst. 1 písm. b), 
případně též c), j)  

 

 
 

9. Doklad o jmenování ředitele § 147 odst. 1 písm. l) § 144 odst. 1 písm. i)  
 

 

10. Doklady o vzdělání a pedagogické způsobilosti ředitele - všechny 
doklady, kterými bude osvědčeno splnění předpokladů pro výkon 
funkce, případně též ke všem dalším získaným akademickým 
titulům, je-li navrhován jejich zápis - např. diplom a vysvědčení o 
závěrečné zkoušce apod. 

§ 147 odst. 1 písm. l) § 144 odst. 1 písm. i)  

 

 

11. Přehled získané praxe ředitele (např. profesní životopis) § 147 odst. 1 písm. l) § 144 odst. 1 písm. i)  
 

 

12. Výpis z rejstříku trestů ředitele § 147 odst. 1 písm. l) § 144 odst. 1 písm. i)  
 

 

13. Doklad o zdravotní způsobilosti ředitele § 147 odst. 1 písm. l) § 144 odst. 1 písm. i)  
 

 

14. Čestné prohlášení k majetku zapisované osoby a plnění finančních 
závazků - předkládá se vždy za zřizovatele, s výjimkou 
příspěvkových organizací a školských právnických osob též za 
právnické osoby samotné, pokud již vnikly, a za osoby, které jsou 
nebo budou statutárním orgánem těchto právnických osob 

§ 147 odst. 1 písm. n)   

 

 

15. Vyjádření obce v případě ZŠ a ZUŠ, pokud není jejich zřizovatelem 
- ve formě usnesení rady obce, zastupitelstva obce nebo 
prohlášení starosty obce tam, kde není rada obce zřízena 

§ 147 odst. 1 písm. p) § 144 odst. 1 písm. d), e), f)  

 
 

16. Vyjádření kraje v případě SŠ a VOŠ, pokud není jejich 
zřizovatelem - ve formě usnesení rady kraje  

§ 147 odst. 1 písm. q) § 144 odst. 1 písm. d), e), f)  
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Typ dokladu: Doklad je vyžadován při 
zápisu do rejstříku škol a 
školských zařízení na 
základě: 

Doklad je vyžadován též při 
zápisu změny v údajích 
vedených v rejstříku škol a 
školských zařízení dle: 

17. 

Stručná charakteristika vzdělávací koncepce - nezbytné pro 
kvalifikované posouzení personálního a majetkového zajištění 
činnosti 

§ 147 odst. 1 písm. f)

Učební plán včetně poznámek, v případě SŠ a VOŠ též způsob 
zajištění praktické části výuky - nezbytné pro kvalifikované 
posouzení personálního a majetkového zajištění činnosti 

§ 147 odst. 1 písm. f) § 144 odst. 1 písm. d),
případně též f) 

Stanoviska úřadu práce, krajské hospodářské komory, další 
podpůrná stanoviska sociálních partnerů v případě SŠ a VOŠ 

DZ ČR § 144 odst. 1 písm. d),
případně též f) 

typ dokumentu: 

typ dokumentu: 

typ dokumentu: 

Přiložené formuláře: 

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O ZÁPIS/ZMĚNU ZÁPISU/VÝMAZ ŠKOLY 
NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ DO/V/Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DÁLE OBASHUJE: 

 = ANO 

A Seznam příloh k žádosti navrhovatele o zápis/změnu zápisu/výmaz 
školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení 

B Seznam škol a školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, počet listů: 

včetně míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (§ 144 odst. 1 písm. g) 

C Seznam oborů vzdělání nebo oborů ZUŠ počet listů: 

D Seznam dalších míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb počet listů: 

(dle potřeby - v případě nedostatku místa v příloze č. 3 - formuláři B) 

E Další zřizovatelé počet listů: 

(dle potřeby - v případě nedostatku místa v příloze č. 1 - hlavním formuláři) 

F Další členové statutárního orgánu právnické osoby počet listů: 

(dle potřeby - v případě nedostatku místa v příloze č. 1 - hlavním formuláři) 

Při nedostatku místa použijte další list příslušného formuláře a v jeho záhlaví uveďte pořadové číslo. 

Navrhovatel (dle § 145 zákona č. 561/2004 Sb.): Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského 
zařízení: 

označení navrhovatele, podpis statutárního orgánu, razítko jméno a podpis ředitele/statutárního orgánu, razítko 
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