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

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

NABÍZÍME VÁM AKREDITOVANÝ ONLINE SEMINÁŘ 

Školská legislativa v činnosti územních 

samosprávných celků  
Cílem semináře je uvést přehled základních práv a povinností územních samosprávných celků 

jako zřizovatelů škol dle aktuální legislativy, vymezit vztah zřizovatele k řediteli školy, 

upozornit na chyby a omyly při aplikaci školské legislativy, připomenout další povinnosti 

územně samosprávných celků v oblasti školství a shrnout postupy v řízení o přestupcích. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

18. 01. 2022 

8.30 – 13.30 

 

CENA ONLINE: 

1 990 Kč  
 (Konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

 Tereza Olbrichová 

 Email:olbrichova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE: 

 Postavení zřizovatele a školy (jednání zřizovatele, vymezení 

činnosti, zřizovací listina) 

 Povinnosti zřizovatele dle školského zákona (informování 

zřizovatele, jeho souhlas, spolupráce se zřizovatelem, povinnosti 

vůči školské radě, vyřízení stížností šetřených Českou školní 

inspekcí, přijímání opatření na základě zjištění České školní 

inspekce a další) 

 Postavení ředitele školy vůči zřizovateli (jmenování, odvolání, 

plat, další úkony zřizovatele vůči řediteli školy) 

 Jak může zřizovatel reálně ovlivnit činnost školy 

 Další povinnosti územně samosprávných celků 

 Řízení o přestupcích (přestupky v oblasti školství, postup v řízení 

o přestupcích) 

 Diskuze a sdílení zkušeností 

Obsah bude aktualizován paní lektorkou 

LEKTORKA: Mgr. Marie Picková 

absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu práv 

nastoupila na místo právníka v České školní inspekci, později zde 

pracovala jako vedoucí právního oddělení, následně vedla  

a dosud vede kancelář úřadu. Je členkou stálého výboru pro legislativu 

Rady vlády pro BOZP, působila v rozkladové komisi Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy a v dalších pracovních a koordinačních 

skupinách v rezortu školství. 

 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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