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Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy  
 

Zpracováno podle zákona 561/2004Sb., o přeškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

                                                           

§165 (2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje 

o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 
 

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o 

přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3, 
 

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, 

zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do 

přípravné třídy základní školy podle § 47, 
 

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37, 
 

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2, 
 

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do 

jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v 

základním vzdělávání podle § 55 odst. 2, 
 

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a 

následujících a v konzervatoři podle § 88, 
 

g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 

66 a 97, 
 

h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1, 
 

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 

odst. 2 a 4, 
 

j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100, 
 

k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41. 
 

Proti rozhodnutí ředitele je možné se odvolat. Odvolání se podává u ředitele školy do 15 dnů ode dne 

doručení.  

O odvolání rozhoduje orgán instančně vyšší, tedy Krajský úřad. 
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