
O čem je ta letošní osmička?
Poslední letošní číslo obsahuje tentokrát dva 
kratší rozhovory. Na sport ve školách a jeho fi
nancování jsem se ptala předsedy Národní spor
tovní agentury Filipa Neussera. Nastupující mi
nistr školství Petr Gazdík mi v dalším rozhovoru 
prozradil cíle, s nimiž do funkce přichází. Na pře
lomu roku se často mění legislativa. Tentokrát se 
změna týká například archivního zákona. Není 
to ale tak horké, jak to může na první pohled vy
padat, dozvíte se v článku o novele. A co dál? Zu
zana Krausová se v okénku pověřence věnuje 
plaveckým školám, Barbora Šedová zase v práv
ní poradně přibližuje problematiku schvalová
ní loga příspěvkové organizace, uvádí rovněž, 
jak postupovat v případě nezaplacení úhra
dy za družinu či stravné. A nakonec se trochu 
ohlédneme za dvouletým fungováním bez
platné Právní poradny pro školy.

Přeji vám příjemné čtení
a do nového roku 

jen to nejlepší!

Lenka Matějová
šéfredaktorka 

ŠVP v roce 2022?
A co chystáme v následujícím roce? Těšit se mů
žete na 12 čísel zpravodaje nabitých aktualitami, 
jež se bezprostředně týkají vaší práce, stávající
mi rubrikami, ale i připravovanými novinkami. 

Zpravodaj pro klienty SMS-Služby S.r.o. číSlo 8/2021
www.Skolavpravu.cZ www.SMScr.cZ www.SMS-SluZby.cZ

Vážení a milí čtenáři,
na konci kalendářního roku máme ve zvyku 
bilancovat. Ne, nebojte se, nehodlám na tom
to místě rekapitulovat, co se povedlo a co ne
povedlo ve školství. Jen bych se ráda trochu 
pozastavila nad letošním vývojem elektronic
kého zpravodaje Škola v právu, který pro vás 
spolu se svými kolegy s pečlivostí a láskou při
pravujeme. 

ŠVP v roce 2021
Spustili jsme internetové stránky časopisu, kte
ré naleznete příznačně na adrese www.skola
vpravu.cz. Z dvouměsíčníku se stal v září měsíč
ník, jenž si může kdokoliv předplatit. Uvedli 
jsme osm čísel, v nich osm rozhovorů s různý
mi osobnostmi českého školství. Osm mých 
kolegů pověřenců analyzovalo vaše nejčastější 
otázky z oblasti ochrany osobních údajů. Před
stavili jsme tři recenze na knížky a vydali 13 za
jímavých otázek a odpovědí z bezplatné Práv
ní poradny pro školy. Zařadili jsme také novou 
rubriku – Krátce ze školství. 

Jsme SMSslužby s. r. o. Obcím a školám pomáháme s ochranou osobních údajů, ad
ministrací veřejných zakázek a dotací a s vypořádáním autorských práv. Nabízíme také 
pomoc se strategickým plánováním i audity webových stránek a pro klientské školy 
provozujeme bezplatnou právní poradnu. Více se dozvíte na www.smssluzby.cz.

Co najdete v tomto čísle
S pohybem dětí je to katastrofa. 
A to je třeba změnit!
Škola je při zajištění povinné výuky plavání 
správcem osobních údajů. Víte, proč?
SMS-služby nechybí u důležitých jednání 
o školství
Datum splatnosti pohledávky by mělo být 
upraveno ve vnitřním předpisu školy
Právní poradna vám pomáhá již dva roky
Česká školní inspekce zveřejnila tematickou 
zprávu o úspěšných školách 
Povinný přechod na elektronickou 
spisovou službu se týká základních škol 
nejpozději až v roce 2024

https://skolavpravu.cz/
https://www.sms-sluzby.cz/cs/
http://www.skolavpravu.cz/
http://www.skolavpravu.cz/
https://www.sms-sluzby.cz/cs/
https://www.sms-sluzby.cz/cs/
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S pohybem dětí je to katastrofa. A to je třeba změnit!
Patřil k nejlepším brankářům pozemního hokeje na světě, dnes je předsedou Národní sportovní agentury. Filip Neu-
sser tvrdí, že jeho generace byla tou poslední, která ještě vyrostla a hlavně sportovala na ulici. „To už dnes neplatí, a pro-
to jsou tu kluby a jiné zájmové instituce, aby absenci přirozeného pohybu dnešních dětí nahradily,“ říká v rozhovoru.

Předsedou Národní sportovní agentury 
(NSA) jste od jara 2021. 
Jak se za tu dobu změnil váš pohled na její 
roli v regionálním školství? 
Je velmi dobře, že agentura vznikla. Sport, do
kud ho mělo v gesci Ministerstvo školství, mlá
deže a tělovýchovy, byl naprostou Popelkou. 
Rozpočet na sport tvořil pár procent rozpočtu 
ministerstva, celkově se na něj zaměřoval jen 
jeden odbor a ministr se mu při celé své agendě 
se školami zcela logicky nemohl dostatečně vě
novat. Současný systém je, myslím, nastavený 
dobře. Je také třeba, aby si lidé uvědomili, že 
NSA tu není pouze pro vrcholový sport a repre
zentaci. Ty podporujeme asi jen ze sedmi pro
cent. NSA je tu pro pohyb všech lidí v Česku.

Jak se vám tedy spolupracuje s MŠMT?
Máme velmi úzkou spolupráci. Zřídili jsme 
pracovní skupiny, zástupce ministerstva je čle
nem Národní rady pro sport a snažíme se spo
lečně co nejvíce školní sport podporovat.

Co můžete „nabídnout“ mateřským 
a základním školám? A co pro ně 
plánujete v následujícím období? 
Pro mateřské a základní školy jsme během let
ních prázdnin vypsali novou revoluční výzvu 
Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzio
terapeutů na MŠ a ZŠ 2021. Pohyb nastupující 
generace výrazně ovlivnila pandemie korona
viru, kvůli které byly zavřené školy i spousta 
kroužků. Následkem toho děti ztrácí správné 
návyky. V rámci této výzvy rozdělíme 20 milio
nů korun na podporu pilotních projektů spor
tovním organizacím, jež se zaměřují na rozvoj 
motoriky i pohybových aktivit. Příští rok chce
me alokaci pro tuto dotační výzvu ještě výraz
ně navýšit.

Mají dnes děti dostatek přirozeného 
pohybu nebo už se stal organizovaný sport 
nutností, nikoliv pouze možností?
Podívejte se kolem sebe. S pohybem dětí je to 
katastrofa. Není to jen vlivem covidu, je to i kvů
li změně životního stylu. Nás vychovávala ulice. 
Do večera jsme po příchodu ze školy byli na hři
šti. Hrál jsem fotbal, hrál jsem hokej, hrál jsem 
všechno. Namaloval jsem si na zeď síť a byl jsem 
Agassi, který bojoval proti Ivaniševičovi. Nyní už 
ta ulice neexistuje, tak ji musejí nahradit školy. 
Dnes a denně. Někteří učitelé to dovedou vý
borně, jiní na to ale nemají kapacitu nebo vzdě
lání. Cesta kupředu je buďto s kluby, nebo se 
specializovanými institucemi.

Jak hodnotíte stav sportovní infrastruktury 
pro ty nejmenší sportovce v České republice? 
Dnes prakticky v každé obci najdeme hřiště 

Rozhovor

a workoutové hřiště, ale existuje mnoho 
oblastí, kde mají např. k atletickému oválu 
nebo zimnímu stadionu daleko. Chystáte 
změny i na tomto poli? 
Je to o spolupráci s obcemi a kraji, která probí
há prostřednictvím Asociace krajů České re
publiky a zájmových organizací měst a obcí. 
V  České republice totiž funguje takzvané ví
cestupňové financování z veřejných rozpočtů, 
kdy kluby dostávají dotace od obce, kraje i NSA. 

Filip Neusser je bývalý český profesionální 
brankář pozemního hokeje a sportovní 
funkcionář. Předsedou Národní sportovní 
agentury je od května 2021. Svou profesio
nální kariéru zahájil v roce 2003 v Němec
ku, později hrál za East Grinstead Hockey 
Club v Anglii, je dvojnásobný mistr anglické 
ligy v halovém pozemním hokeji. Ještě jako 
hráč vykonával v letech 2007 až 2013 funkci 
místopředsedy Českého svazu pozemního 
hokeje. Následně se stal také trenérem re
prezentace žen. V letech 2014–2018 byl za
stupitelem MČ Praha 3.
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Škola je při zajištění povinné výuky plavání
správcem osobních údajů. Víte, proč?
Výuka plavání je dnes na základních školách běžnou (ne)povinnou součástí vzdělávání. Ještě před zahájením kurzu musí 
škola vyřešit několik administrativních úkonů. Těmi jsou vyplnění a předání přihlášek či podpis smlouvy o zajištění kur-
zu. „Jak správně zpracovávat osobní údaje pro účel zajištění výuky plavání ve škole?“ ptáte se často našich pověřenců. 

Ptáte se nás

V některých ročnících základní školy je plavec
ký výcvik povinný. Běžně ovšem škola nabízí 
možnost účasti na plaveckém kurzu každoroč
ně. Součástí objednávky plavání jsou pak i při
hlášky žáků, které obsahují jejich osobní údaje. 
Někdy mohou podle čl. 9 Obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) obsaho
vat i tzv. zvláštní údaje (dříve citlivé). To v přípa
dě, máli žák nějaké zdravotní omezení, na něž 
je třeba plaveckou školu včas upozornit (epile
psie, pohybové omezení, srdeční vada apod.).

Správce nebo zpracovatel?
Vzniká tak otázka, kdo je ve vztahu základní 
škola – plavecká škola správcem a kdo zpraco
vatelem, tedy kdo nese za zpracování osobních 
údajů primární odpovědnost a má požadovat 
po zpracovateli plnění jeho povinností podle 
čl. 28 ON.

Nenechte se zmást 
ustanovením ve smlouvě
Škola uzavírá s plaveckou školou smlouvu o za
jištění plavání pro její žáky. Někdy může být 
složité rozpoznat, zda je plavecká škola správ
ce či zpracovatel, zejména když vám návrh 

Do budoucna se chceme zaměřit na větší koor
dinaci při financování pohybových aktivit. Spo
lupráce je důležitá zejména při rozdělování in
vestičních dotací, kde je nezbytné spolufinan
cování. Obce letos mohly žádat v dotačních 
výzvách Nadregionální sportovní infrastruktu
ra, Kabina, Investice do 10 milionů a Regiony 
2021. V Kabině mohou žádat všechny obce do 
tří tisíc obyvatel, ale je to o vzájemné koordina
ci, na které chceme dál pracovat.

Co očekáváte od nového vedení MŠMT? 
Očekávám pokračování velmi dobře nastavené 
spolupráce z posledních měsíců a tedy kontinu
itu. Máme podobně nastavené hodnoty smě
rem k podpoře sportu ve spolupráci se škol
stvím a tímto směrem se chceme ubírat i dál.

Děkuji za rozhovor a jak se říká, 
sportu zdar! Lenka Matějová

Jak vnímáte různé kroužky při domovech 
dětí a mládeže a jiných institucí zájmového 
vzdělávání? 
Každou iniciativu, která podporuje pohybové 
aktivity dětí a mládeže, vnímá NSA velmi po
zitivně. S provozovateli se snažíme komuniko
vat, abychom navázali spolupráci, a myslíme 
si, že i díky nim se ke sportu po covidu děti po
stupně vrátí.



Plavecká škola v pozici správce?
Teoreticky by i plavecká škola mohla být v pozi
ci správce. A to za situace, kdy by základní škola 
předala plavecké škole pouze kontakty na rodi
če žáků a plavecká škola vše ostatní převzala do 
své režie a odpovědnosti. Sama by tedy rozesla
la rodičům přihlášky a vedla veškerou evidenci 
účastníků. Šlo by o jakousi „dodávku na klíč”. 
V tomto případě by na plaveckou školu přešly 
i povinnosti správce, včetně informační povin
nosti.

Nejdůležitější je obsah smlouvy
Smlouva o zajištění plaveckého kurzu tedy mu
sí obsahovat nejen předmět smlouvy (učit pla
vat), ale i výslovná ustanovení o předání a zpra
cování osobních údajů žáků. Nepostačuje ov
šem obecná věta, že zpracování osobních údajů 
bude probíhat v souladu s platnou legislativou.

Popis musí být konkrétní
Smlouva by měla obsahovat, k jakému účelu bu
dou osobní údaje zpracovávány, kdo je u zpraco
vatele (organizátora kurzu) zpracuje a že musí 
být zavázán mlčenlivostí, v jakém rozsahu (výčet 
typů údajů, např. jméno, příjmení, rok narození, 
třída), jakým způsobem (listině, elektronicky) 
a po jakou dobu budou uchovávány. Rovněž má 
zahrnovat, že údaje poté zklikviduje, jaké je je
jich zabezpečení a jaké jsou povinnosti zpraco
vatele při jejich zpracování (např. že je nesmí po
skytnout jiné osobě nebo zpracovat pro jiný, na
příklad marketingový účel). 

Hlavně ale nezapomeňte, že pro konzulta
ci takové smlouvy můžete využít služeb pově
řence.

Zuzana Krausová

Autorka působí jako 
pověřenkyně pro 

ochranu osobních údajů 
ve Středočeském kraji
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smlouvy s pravidly ochrany osobních údajů 
přijde do e-mailu. Často i kvůli samotnému 
znění smlouvy. Z její textace totiž zdánlivě vy
plývá, že plavecká škola údaje o plavcích vyža
duje pro své vlastní potřeby, např. ustanove
ním „Povinnosti ZŠ: nejpozději do... předá hůlko-
vým písmem vyplněný záznamový list účastníků 
výcviku…“. Vyvolává to dojem, že protistrana, 
v našem případě plavecká škola, je správcem, 
neboť si zdánlivě určuje pravidla zpracování.

Základní škola je správcem
Podle čl. 4 ON je správcem ten, kdo určuje účely 
a prostředky zpracování osobních údajů, a zpra
covatelem ten, kdo zpracovává osobní údaje 
pro správce podle jeho pokynů. 

Ačkoli plavecká škola z našeho příkladu vy
stupuje autoritativněji, je nutné si vždy uvědo
mit, pro jaký a čí účel se zpracování osobních 
údajů provádí. 

V tomto případě je evidence žáků vyžado
vána k účelu realizace plavecké výuky, za kterou 
nese odpovědnost ředitel školy. Plavecká výuka 
je součástí školního vzdělávacího programu, 
jehož obsah se plaveckým kurzem také napl
ňuje. Seznam účastníků výuky je navíc nutný 
při mnoha úkonech, často povinných, jako je 
zajištění bezpečnosti při přepravě, zajištění do
kladu o absolvování povinného rozsahu výuky 
a následné provedení klasifikace, zajištění sta
tistických údajů do povinně vydávané výroční 
zprávy, závěrečné vyúčtování kurzu apod.

Plavecká škola je zpracovatelem, 
protože…
Plavecká škola obvykle dokládá dokument 
o absolvování kurzu žáky, který obsahuje osob
ní údaje a v němž je zaznamenán průběh kurzu 
(přítomnost žáka, dosažené plavecké doved
nosti, podklad pro fakturaci nebo případné vy
stavení storna). Ten po ukončení smlouvy nebo 
po ukončení a vyúčtování plaveckého výcviku 
předává škole jako důkaz o průběhu a organiza
ci kurzu.

V tomto případě je tedy plavecká škola 
zpracovatelem. Správcem se nestane ani teh
dy, pokud jí osobní údaje předá škola nebo zá
konný zástupce žáka na základě dohody mezi 
školou, zákonnými zástupci a plaveckou ško
lou. I v takové smlouvě musí být vyjasněné, pro 
jaký účel jsou osobní údaje plavecké škole pře
dávány, a je lhostejno, zda údaje předá škola 
nebo na základě dohody přímo zákonný zá
stupce žáka.

Základní škola jako správce musí 
splnit několik povinností
Na škole jako na správci osobních údajů je pak 
splnění především informační povinnosti vůči 
subjektům údajů (žákům a jejich zákonným 
zástupcům) podle čl. 12 a 13 ON a uzavření 
zpracovatelské smlouvy podle čl. 28 ON mezi 
školou a plaveckou školou (tato zpracovatel
ská smlouva smí být součástí vlastní smlouvy 
o kurzu, vyjádřenou jejími jednotlivými usta
noveními).
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SMS-služby nechybí u důležitých jednání o školství

Na změny ve společnosti je třeba umět reagovat

Tři otázky pro nového ministra školství

Zaměstnanci SMS-služeb neposkytují obcím a školám jen službu pověřence pro ochranu osobních údajů nebo bez-
platnou právní poradnu. Aktivně se zapojují i do důležitých jednání o situaci ve školství.

Jak by se mělo proměnit české školství, aby reflektovalo vývoj společnosti? V čem všem může pomoci střední článek 
a jak vypadá jeho pilotní fáze? Také tyto otázky padly na posledním jednání Pracovní skupiny pro školství a sport 
SMS ČR, jehož se účastnil i nový ministr Petr Gazdík. 

Priority v českém regionálním školství? Způsob vzdělávání ve 21. století? Změny v MŠMT pod 
novým vedením a strategie v době pandemie? Nejen o tom s novým ministrem školství 
Petrem Gazdíkem v rozhovoru pro ŠVP.

V rámci mateřské organizace Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) se šéfredaktorka Školy v právu Lenka Matějová a její kolegyně Barbora Še
dová účastní jednání Pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR, jež si klade za cíl hájit zájmy zřizovatelů a ředitelů v regionálním školství, disku
tovat s odborníky a politickými zástupci, kteří se zabývají tématem školství na různých úrovních veřejné správy, a připomínkovat legislativní návr
hy. Členy nejsou pouze zástupci zřizovatelů, ale i ředitelé mateřských a základních škol.

Střední článek má mít především 
podpůrnou funkci
Zástupci MŠMT představili na jednání dosa
vadní pilotáž středního článku. Potvrdilo se, že 
střední článek má mít především podpůrnou 
funkci, u větších škol má pomoci s pedagogic
kým procesem, u těch menších především me
todicky. Diskuze kolem nového institutu ovšem 
nasvítila i další problémy ve školách, jež se tý
kají úvazků nepedagogů a technického zázemí 
škol, jako jsou kuchyně, jídelny či sportoviště. 

Nový ministr identifikoval několik 
cílů pro své funkční období
Petr Gazdík nastínil svoje záměry v oblasti vý
voje českého regionálního školství, které pod
le něj v tuto chvíli příliš nereflektuje vývoj spo

V čem se změní MŠMT pod vaším vedením?
Nechci primárně měnit ministerstvo, chci na
startovat změnu vzdělávání v Česku, aby odpo
vídalo požadavkům 21. století a zajistilo ten typ 
vzdělanosti, který garantuje prosperitu této 
země, vedlo ke kreativitě, kritickému myšlení, 
schopnosti zorientovat se ve stále složitějším 
světě s přemírou informací. A ministerstvo je 
k tomu jen nástroj, úřad, centrum. I ministerstvo 
se bude měnit, aby bylo tím pravým nástrojem, 
ale postupně a organicky podle potřeb škol.

Váš předchůdce Robert Plaga kritizoval 
postupy minulé vlády za opatření proti 
covidu ve školách. Jaká bude vaše 
strategie v tomto boji?
Pokud to jen půjde, nezavírat školy plošně, ale 
situaci řešit regionálně a lokálně: s řediteli škol 
a obcemi nebo kraji. Testovat, navýšit kapacity 
hygienických stanic. Další měsíce uzavírky by 
byly zločinem na našich dětech.

Jaké jsou vaše priority 
v regionálním školství?
Rozjet projekt „reálné střední školy” – všechny 
směry tzv. „pod jednou střechou”: gymnaziální 
i praktický směr, maximální prostupnost, mož
nost volit si předměty podle zájmů a schop
ností, možnost splnit středoškolské minimum 

garantované stá
tem v povinných 
předmětech kdykoliv 
během studia a pak se věnovat výběrovým 
předmětům. Je to všechno běh na dlouhou 
trať, ale někde se začít musí.

Připravila Lenka Matějová

lečnosti. Za výzvu pokládá také zvýšení podílu 
veřejných výdajů do školství, které v současné 
době nedosahují ani průměru jiných vyspě

lých zemí. Nutný je podle něj také rozvoj škol
ské infrastruktury tak, aby se plošně snížil po
čet žáků ve školách.



Žák základní školy má právo denně odebrat oběd (§ 4 odst. 4 vyhlášky 
č. 107/2006 Sb., o školním stravování). Toto právo je však vázáno na po
vinnost hradit úplatu za školní stravování, jejíž výše je určena pomocí fi
nančního normativu (§ 5 odst. 4 vyhlášky o školním stravování).

Žádný právní předpis však nestanovuje datum splatnosti pohledáv
ky na stravném. Datum by tedy mělo být uvedeno ve vnitřním předpise, 
kterým je provozní řád školní jídelny. Může být také stanoveno, že úpla
ta bude hrazena zálohou dopředu, a to až na dva měsíce. Jestliže bylo 
stanoveno datum splatnosti, je pohledávka vymahatelná v občansko
právním řízení. Nejprve je vhodné zaslat neformální upozornění, ná
sledně předžalobní výzvu, která často přiměje dlužníky platit. Pokud by 
ani po zaslání předžalobní výzvy nebyla částka uhrazena, je na místě 
podat návrh na vydání platebního rozkazu.

Nedobytná pohledávka
Pokud ke stanovení splatnosti nedošlo, bylo by možné žákovi odepřít 
oběd. Ovšem jen v případě, že do školy stále dochází. Pakliže takový žák 
školní docházku ukončil, neexistuje za neuhrazení žádná sankce. Pohle
dávka je tak v podstatě nedobytná a jediným možným řešením je jed
nání s rodiči daných žáků.
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Jak má škola postupovat, pokud zákonní zástupci neu-
hradili za své dítě stravné a platbu za družinu, odstěho-
vali se a více nekomunikují?

Zřizovatel vydává ke zřízení příspěvkové organizace zřizovací listinu, která má dle § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podstatné náležitosti, jež v ní nesmí chybět. Logo příspěvkové organi-
zace mezi nimi však není. Zřizovatel tedy nemá pravomoc o podobě loga rozhodovat.

Datum splatnosti pohledávky 
by mělo být upraveno ve vnitřním předpisu školy

Jaký je správný postup při schvalování loga
příspěvkové organizace obce – školy?

Právní poradna pro školy

Úplata za navštěvování školní družiny (za zájmové vzdělávání) je 
upravena ve vyhlášce č. 74/2006 Sb., o zájmovém vzdělávání. Zájmové 
vzdělávání je dle vyhlášky zpravidla za úplatu, přičemž ředitel stanoví její 
splatnost nejpozději před ukončením účasti zájmového vzdělávání v da
né škole. Pokud není úplata do data splatnosti uhrazena, je na místě, stej
ně jako v případě stravování, vyzvat rodiče k úhradě, a to nejprve nefor
málně, následně pomocí předžalobní výzvy. Jestliže částku rodiče ani po
té neuhradí, je na místě podání návrhu na vydání platebního rozkazu.

Pokud ovšem…
Přestože zákon nezahrnuje rozhodování o logu 
příspěvkové organizace mezi povinné náležitosti 
zřizovací listiny, může zřizovatel tuto skutečnost 
do zřizovací listiny zahrnout. Pokud by tak učinil, 
rozhodoval by zřizovatel i v této záležitosti.

Obecní znak v logu
Pokud by se příspěvková organizace rozhodla, 
že ve svém logu užije znak obce, může tak uči
nit, aniž by potřebovala souhlas obce (§ 34a 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích). 
Naopak obec jako zřizovatel může příspěvko
vé organizaci nařídit užívání obecního znaku 
v  jejich logu, nemůže však nařídit či zakázat 
užívání takového loga, které obecní znak žád
ným způsobem nevyobrazuje.

Autorka zpracovala 
text v reakci na dotazy 
zaslané do právní 
poradny pro školy 
SMSslužby s.r.o., 
kterou provozujeme 
pro naše klientské ško 
ly na adrese skolavpravu@smssluzby.cz 
bezplatně.
Těšíme se na vaše další dotazy! 
Ty nejzajímavější se objeví v příštím čísle 
našeho zpravodaje.

Raději zřizovatele informujte
Logo a znak jsou výrazné identifikační prvky ka
ždé organizace a ústředním prvkem vizuálního 
stylu organizace. Z tohoto i dalších důvodů (ob
vykle další publikování i na stránkách zřizovate
le, na fasádě školy, vynaložení veřejných pro
středků zřizovatele aj.) je vhodné o jeho přípra
vě a podobě informovat dříve zřizovatele než 
veřejnost, případně tvorbu a uvolnění prostřed
ků na tento účel se zřizovatelem konzultovat.

Pravomoc má rada obce, 
nikoliv zastupitelstvo
Zřizovatelské pravomoci plní rada obce [§ 102 
odst. 2 písm. b) zákona o obcích], pokud se 

v  obci rada nevolí, vykonává tyto pravomoci 
starosta (§ 99 odst. 2 zákona o obcích). Zastu
pitelstvo obce si nemůže tuto pravomoc vy
hradit (§ 84 odst. 4 zákona o obcích).

Když si to shrneme
Zřizovatel tedy do procesu schvalování loga ne
zasahuje, pokud mu to nebylo vyhrazeno ve zři
zovatelské listině nebo pokud se nejedná o užití 
obecního znaku v logu. Je však vhodné s ním zá
ležitost konzultovat. Barbora Šedová
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Bezplatná právní poradna 
usnadňuje školám práci
Ředitel školy musí rozumět mnoha oborům, 
od řízení lidí přes ekonomiku až po pedagogi
ku. Řídí nejen svůj tým pedagogů. Jeho roz
hodnutí mají dopad i na samotné děti a žáky. 
Navíc je často musí vysvětlovat i rodičům žáků, 
resp. dětí. 

Abychom ředitelům alespoň trochu po
mohli, nabídli jsme jim před dvěma lety mož
nost využívat službu bezplatné Právní poradny 
pro školy. Nejedná se o právní zastoupení v pří
padě sporů, ale spíše o metodickou pomoc 
a analyzování situací ze života škol, jež posky
tují návod, jak by škola měla v té které situaci 
postupovat. 

Nejčastější dotazy? 
Pracovní právo a spory rodičů 
Jednoznačně nejfrekventovanější oblastí do
tazů je oblast pracovního práva. Z celkového 
počtu dotazů tvoří zhruba 30 procent. Ptali 
jste se nás na podmínky a počítání dovolené 
dle novely zákoníku práce, na trvání pracovní
ho poměru nebo úvazek a jeho rozsah. Čas dis
tanční výuky s sebou rovněž přinesl možnosti 
home office či problémy s výkonem práce u ne
pedagogických pracovníků ve škole. I na tyto 
otázky jsme odpověděli. 

Hojné dotazy ze školské oblasti se týkaly 
podmínek odkladu povinné školní docházky 

dítěte, pravomocí ředitele a zřizovatele nebo 
ustanovení zástupce ředitele školy. Četná je 
také problematika školských obvodů, přijímá
ní „spádových“ a „nespádových“ žáků, případ
ně přednostního přijímání mezi spádovými 
žáky. Posledně zmiňovaný problém je způso
ben nedostatkem volných míst jak ve školách, 
tak školkách.

Nemálo zastoupeny jsou rodičovské spory 
vyplývající ze situace, kdy jsou rodiče žáka roz
vedení a mají odlišný názor na způsob povinné 
školní docházky dítěte. V poradně jsme tak od

povídali na dotazy týkající se případů, ve kte
rých např. jeden rodič nesouhlasil s výběrem 
školy nebo si ředitelé nebyli jisti podmínkami 
plnění povinné školní docházky ve dvou růz
ných základních školách žáka ve střídavé péči.

Vzhledem k epidemické situaci a návazným 
opatřením jste často potřebovali vědět, jaká 
mimořádná opatření platí, jak si je vyložit a jak 
jim přizpůsobit chod školy. Doufáme však, že 
tato kategorie dotazů je pouze dočasná a škol
ní režim se už konečně vrátí k normálu.

Jak právní poradna funguje?
Svoje dotazy můžete zasílat na emailovou 
adresu bezplatné Právní poradny pro školy 
skolavpravu@smssluzby.cz.

Po přijetí dotazu dostanete potvrzení o do
ručení. Naši odborníci mají pak pět pracovních 
dnů na zodpovězení. Někdy se může doba za
slání odpovědi prodloužit, a to v případě, že je 
nutné výslednou odpověď ještě konzultovat 
s dalšími experty.

Co chystáme do budoucna?
V Právní poradně pro školy jsme společně s na
šimi odborníky schopni odpovídat na dotazy 
z mnoha oblastí. Díky ohlasům z praxe ale citlivě 
vnímáme potřebu záběr našich konzultací rozši
řovat. Právě proto v brzké době plánujeme rozší
ření poradenských služeb o rady v oblasti spiso
vé služby a archivnictví. A to nemusí být všech
no: pomohou nám i vaše náměty, které můžete 
zasílat šéfredaktorce Školy v právu na emailo
vou adresu lenka.matejova@smssluzby.cz. Za 
všechny tipy, které zvýší rozsah nebo kvalitu 
našich služeb, předem děkujeme!

Barbora Šedová a Lenka Matějová

Právní poradna vám pomáhá již dva roky
Právní poradna pro školy, kterou SMS-služby provozují pro své klientské školy bezplatně, funguje už dva roky. Za tu 
dobu jí prošlo nespočet nejrůznějších dotazů z různých oblastí činnosti škol a školských zařízení. Nejčastěji jsme od-
povídali na otázky z oblasti pracovního práva a analyzovali jsme situace týkající se rodičovských sporů se školou ne-
bo postavení školy v případě sporu rodičů o dítě.
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Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu
o úspěšných školách 

Povinný přechod na elektronickou spisovou službu
se týká základních škol nejpozději až v roce 2024

Krátce ze školství

O existenci významných rozdílů mezi českými školami se mluví již dlouho. Upo-
zornily na ně nejen domácí, ale i zahraniční studie. Česká školní inspekce (ČŠI) 
se proto ve svém dalším výzkumu zaměřila na hledání faktorů, jež způsobují, 
proč je daná škola úspěšná, a to ve smyslu výborných výsledků žáků ve vzdělá-
ní. Výzkum měl také ukázat, které faktory mohou kompenzovat znevýhodně-
ní žáků, jež jsou daná jejich socioekonomickým či rodinným původem.

Povinnost zavést elektronickou spisovku 
nebudou mít mateřské školy
Novela zákona, která ukládá stanoveným subjektům povinnost vést spi
sovou službu výhradně v elektronické podobě, nabude dělené účinnosti 
od 1. ledna. Změny dopadají jak na veřejné, tak i na soukromé subjekty.

Povinnost zavést elektronický systém spisové služby budou mít kon
krétně všechny subjekty vymezené v § 3 novelizovaného zákona. Mimo 
jiné se týká i územních samosprávných celků, jejich organizačních slo
žek (pouze u vybraných dokumentů) nebo škol a školských zařízení. 

Výjimka bude nadále platit pro mateřské školy, výchovné a ubytova
cí zařízení a zařízení školního stravování. Ty ani podle současné verze 

zákona nemají povinnost uchovávat informace o svých zpracovávaných 
dokumentech v elektronické spisové službě a dál mohou využívat poda
cí deníky.

Původci se budou zapojovat postupně
Povinnost pro původce dokumentů vzniká podle novely postupně a sou
visí s jejich významem a velikostí. Větší vybrané subjekty (organizační 
složky státu, bezpečnostní složky apod.) budou muset přejít na elektro
nický spis do 31. 12. 2023. Územní samosprávné celky, jejich organizační 
složky a základní školy a školská zařízení mají na zavedení elektronické
ho spisu o rok více, platí pro ně termín do 31. 12. 2024. 

Nové povinnosti vzniknou i poskytovatelům nástrojů 
elektronické spisové služby
Pro elektronickou spisovou službu ovšem nebude školám stačit ledaja
ký systém. Novela totiž přináší povinnosti i samotným poskytovatelům 
systémů spisové služby. Všichni, kteří budou mít zájem tyto produkty 
poskytovat, musí do konce roku 2023 projít atestem elektronických sys
témů spisových služeb pod dohledem Ministerstva vnitra. 

Veřejnoprávní původci (tedy i obce a školy) budou muset využívat 
pouze aplikace elektronické spisové služby, které požadovaný atest zís
kaly. Jedině tak splní požadavky zákona. V případě, že by dodavatel služ
by ztratil požadovaný atest, škola by tento systém mohla používat na
nejvýš jeden rok od data zneplatnění atestu. Pokud by atest nebyl ob
noven, musel by být využívaný systém vyměněn.

Barbora Šedová a Lenka Matějová

Oblast spisové služby nepatří na školách zrovna k těm nejoblíbenějším. Určitou úlevu představuje současná možnost 
vést spisovou službu v listinné podobě. Od nového roku ovšem vstupuje v účinnost novela zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě, která zavádí zásadní změnu nejen do škol základních, ale i do těch, které sdružují zá-
kladní a mateřské školy. Jde o povinnost vést spisovou službu v elektronickém systému, a to nejpozději od roku 2025. 

Průzkum probíhal ve 13 školách, a to v zimních 
měsících školního roku 2019/2020 a v dubnu 
a květnu 2021. 

Pozitivní faktory?
Navštívené školy se vyznačovaly vysokou kva
litou pedagogického vedení školy a kvalitní 
spoluprací aktérů školy, mezi které patří vede

ní školy, pedagogové, žáci a jejich zákonní zá
stupci, samozřejmě také zřizovatel. Typický je 
pro ně také pevný a dlouhodobě utvářený pe
dagogický sbor. Společným znakem škol je 
rovněž spolupráce se specialisty zaměřená na 
podporu žáků a řešení jejich vzdělávacích pro
blémů v co nejranější fázi vývoje. 

Zpráva je dostupná zde.
 Lenka Matějová 

https://www.skolavpravu.cz
https://csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Spolecne-znaky-vzdelavani-v-usp

