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Č. j.: MSMT-25294/2018-1

Vážená paní ředitelko, vážená paní vedoucí, vážený pane vedoucí,
obracím se na Vás ve věci výkonu státní správy v přenesené působnosti, kterou vykonávají
krajské úřady v oblasti zapisování škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských
zařízení. Dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil zejména s postojem Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy k zapisování nových kapacit školních družin.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015-2020
v kapitole E.1, bodu 6 stanoví, že navyšování kapacit ve školních družinách a školních klubech
bude umožněno pouze s ohledem na kapacity základních škol a že případné navyšování
počtu žáků ve školních družinách a školních klubech by mělo odpovídat míře přiměřené
nárůstu počtu dětí a žáků. Dlouhodobý záměr České republiky tedy stanoví jasnou podmínku
pro navyšování kapacit školních družin a školních klubů, kterou je demografický vývoj počtu
žáků na základních školách. Kapacity školních družin a školních klubů tedy mohou být
navyšovány pouze v rozsahu, ve kterém došlo k navýšení počtu žáků základních škol
s přihlédnutím ke stávající naplněnosti škol, stávající síti školních družin a jejich naplněnosti.
Dlouhodobé záměry České republiky a příslušného kraje jsou zásadními dokumenty pro
rozvoj vzdělávací soustavy. Tomu odpovídá i znění školského zákona, který v § 148 odst. 3
písm. a) stanoví, že nesoulad byť jen s jedním z dlouhodobých záměrů je důvodem
k zamítnutí žádosti o zápis do rejstříku škol a školských osob.
Ministerstvo bude v následujícím období monitorovat zápis nových kapacit školních družin
a v případech, kdy dojde k zápisu v rozporu se školským zákonem, zahájí ministerstvo
přezkumné řízení podle správního řádu.
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Zasílá se:
Magistrát Hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 11000, ID DS: 48ia97h
k rukám Mgr. Lenky Němcové, ředitelky odboru školství a mládeže
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, ID DS: kdib3rr
k rukám Ing. Hany Šímové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, ID DS: x2pbqzq
k rukám JUDr. Hany Polákové, vedoucí odboru školství
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, ID DS: siqbxt2
k rukám Mgr. Moniky Havlové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ID DS: ksab3eu
k rukám RNDr. Kamila Urba, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ID DS: gcgbp3q
k rukám PeadDr. Markéty Stuchlíkové, vedoucí odboru školství
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, ID DS: c5kbvkw
k rukám Mgr. Leoše Křečka, vedoucího odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 18 Ostrava, ID DS: 8x6bxsd
k rukám PeadDr. Libora Lenča, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 11, ID DS: qiabfmf
k rukám Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA, vedoucího odboru školství a mládeže
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, ID DS: z28bwu9
k rukám Mgr. Martina Kisse, vedoucího odboru školství
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ID DS: zzjbr3p
k rukám JUDr. Jaroslavy Havlíčkové, MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11 150 21, Praha 5, ID DS: keebyyf
k rukám Mgr. et Mgr. Martina Mülera, vedoucího odboru školství
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ID DS: t9zbsva
k rukám Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, ID DS: scsbwku
k rukám PhDr. Stanislava Minaříka, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu

Na vědomí:
Ing. Zdena Javornická, ředitelka Magistrátu Hlavního města Prahy
JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje
JUDr. Roman Heinz, Ph.D., ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
Ing. Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Ing. Lubomír Baláš, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Jaroslav Folprecht, ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje
Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje
JUDr. Jiří Holub, ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje
Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
Ing. Milan Štábl, MBA, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje

