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Vzhledem k zákonu č. 500/2004 Sb. (správní řád) s účinností od 1. 1. 2006, který platí
i pro školy, je nutné, aby všechny žádosti studentů a rodičů měly jistou formu a obsah.

Budějovická 680/17
140 00 Praha 4

Správní řád se v naší škole týká hlavně těchto případů:
1.

přeřazení studenta do vyššího ročníku gymnázia (§ 17 školského zákona)

2. povolení individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 školského zákona)
3. přijetí ke vzdělávání ve střední škole (§ 59 a násl. školského zákona)
4. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání (§ 66 a § 97 školského zákona)
5. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky (§ 52, § 66 a § 97 školského zákona)
6. uznání dosaženého vzdělání (§ 70 a § 100 školského zákona)
Všechny žádosti studentů o výše uvedené případy musí mít náležitosti podle správního řádu:
1.

jméno a příjmení studenta (třídu)

2. datum narození
3. adresu trvalého bydliště (případně adresu k doručení rozhodnutí, je-li jiná než adresa trvalého
bydliště)
4. u nezletilých jméno a příjmení zákonného zástupce a adresu k doručení rozhodnutí
5. přesně uvedené termíny a data (o co přesně žádá, od jakého data do jakého data...)
6. v případě nezletilého uchazeče jeho podepsaný souhlas s žádostí zák. zástupců
Pojmy a termíny jsou uvedeny přesně ve školském zákoně.
Lhůty:
1.

lhůta pro vydání rozhodnutí ředitelky školy je maximálně 30 dní

2. odvolací lhůta je 15 dní od doručení rozhodnutí
Odvolací lhůta musí proběhnout vždy, ať je žádosti vyhověno nebo není. Tzn. že nelze žádat o něco
ode dne podání žádosti nebo během několika příštích dní. Jestliže rozhodne ředitelka okamžitě a
rozhodnutí hned doručí (např. osobně), stále musí proběhnout ve všech případech odvolací lhůta 15 dní.
Nelze tedy žádat o nějaký případ ve správním řízení od následujícího dne, ale nejdříve asi za 17 až 18 dní!
Ostatní případy, kterých se netýká správní řád, probíhají podle našich interních zvyklostí a žádosti se
podávají na interních formulářích (žádost o uvolnění z TV, žádost o uvolnění z nepovinného předmětu,
změna volitelného předmětu, potvrzení o zdrav. stavu žáka...)

V Praze dne 21. 3. 2006
PaedDr. Zdeňka Bednářová
ředitelka školy

