
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o. 

akreditovaná instituce Ministerstva vnitra, AK/I-38/2015 

Karola Śliwky 225/41 

733 01, Karviná-Fryštát 
 

www.vzdelavaci.cz 

 

 
Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

Aplikace správního řádu v oblasti školství 
Cílem semináře je přiblížení hlavních zásad a institutů zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

s důrazem na problematiku dotýkající se oblasti školství. Účastníci budou seznámeni s nejfrekventovanějšími 

postupy a rozhodnutími, s nimiž se v praxi mohou potkat. Pozornost bude věnována otázkám zastoupení 

účastníků řízení, doručování, řízení v prvním stupni a podmínkám odvolacího řízení. Na vybraných 

rozhodnutích ředitelů a ředitelek škol či školských zařízení budou demonstrována základní specifika jejich 

postupů jako správních orgánů a bude přiblížena úloha krajských úřadů, jakož i obcí a krajů v samostatné 

působnosti. Úkolem semináře tak nebude komplexní představení správního řádu, ale jeho vztah ke 

školskému zákonu a konkrétní příklady aplikace správního řádu v činnosti škol a územně samosprávných 

celků. 

TERMÍN: 

31. 10. 2019 

8.30 – 14.00 

 

CENA: 

1 590 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků, 

u ostatních nutno přičíst 21%) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Základní instituty zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

a jeho vztah k zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

2. Účastníci řízení, zastoupení (vč. postupů při kolizi zájmů 

zákonných zástupců a žáků) 

3. Problematika přijímání žáků a právní aspekty 

4. Typizovaná rozhodnutí včetně příkladů 

5. Náležitosti rozhodnutí, podmínky odvolacího řízení  

a postupy odvolacího orgánu 

6. Doručování rozhodnutí  

7. Diskuze, otázky 

LEKTORKA: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. 

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na 

oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na 

Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti 

antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje 

se vzdělávání pedagogů, ředitelů škol a úředníků územních 

samospráv. 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Slezské vzdělávací centrum  
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát  

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nové moderní učebny, Wifi. 
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