
 
Rejstřík škol a školských zařízení – 
hlavní a doplňková činnost ve školní 
jídelně 
 
 
Konference Školního stravování 2017 - Pardubice 
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Rejstřík Š a ŠZ 

 § 141 - § 159 a zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů 

 

Školský rejstřík – veřejný seznam: 

 Rejstřík škol a školských zařízení (KrÚ a MŠMT) 

 Rejstřík školských právnických osob (MŠMT) 

 

 Každý má právo nahlížet do údajů ve školském 
rejstříku a pořizovat si výpisy. 
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Údaje v rejstříku škol a školských zařízení  

 
  

Do rejstříku škol a školských zařízení se zapisují tyto údaje:  

a) druh školy nebo druh a typ školského zařízení a jejich resortní identifikátor,   

b) název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, právní forma a resortní identifikátor právnické osoby, která 
vykonává činnost školy nebo školského zařízení,  

c) název, sídlo, adresa elektronické pošty a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a právní forma zřizovatele 
školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, je-li jím právnická osoba, jméno  
a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky 
místo trvalého pobytu, a datum narození tohoto zřizovatele, je-li jím fyzická osoba; v případě mateřské školy 
údaj, zda se jedná o lesní mateřskou školu,  

d) seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání nebo seznam školských služeb,  

e) nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich 
odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, uvedený  
v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,  

f) nejvyšší povolený počet žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání,  

g) označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby; v případě lesní mateřské školy 
označení území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí,  

h) vyučovací jazyk, nejde-li o jazyk český,  

i) jméno, příjmení a datum narození ředitele školy nebo školského zařízení,  

j) jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo 
trvalého pobytu, a datum narození osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby, která 
vykonává činnost školy nebo školského zařízení,  

k) doba, na kterou je právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, zřízena,  

l) den zápisu a den zahájení činnosti školy nebo školského zařízení,  

m) adresa elektronické pošty školy nebo školského zařízení.  
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Rejstřík Š a ŠZ 

 Účinností zápisu ZŠS do rejstříku Š a ŠZ vzniká právnické 
osobě právo poskytovat školskou službu v rozsahu tohoto 
zápisu.  

 Účinností zápisu vzniká právnické osobě nárok na přidělování 
finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu 
územního samosprávného celku. 

 

 KrÚ vedou údaje o MŠ a školských zařízení, které nezřizuje 
MŠMT nebo církev. 

 MŠMT vede údaje o MŠ a školských zařízení, které zřizuje 
MŠMT a církev a o ostatních školách; dále o ŠZ pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, o školských 
poradenských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči a o školských 
účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické 
vyučování. 

4 



Rejstřík Š a ŠZ 

 Zápis, zápis změny nebo výmaz 

 Termín – do 30. září; mimořádný termín. Orgán, 
který vede rejstřík Š a ŠZ, rozhodne o žádosti do 
90 (30) dnů od doručení žádosti. 

 Účastník – navrhovatel, v případě školské 
právnické osoby a příspěvkové organizace také 
jejich zřizovatel. 

 Navrhovatel – právnická osoba, která vykonává 
činnost Š nebo ŠZ.  V případě příspěvkové 
organizace může být navrhovatelem také její 
zřizovatel. Pokud je navrhovatelem příspěvková 
organizace, je součástí návrhu souhlas jejího 
zřizovatele. 
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Rejstřík Š a ŠZ 

Zápis ZŠS (zřizovatelem je obec) 

1. Výpis usnesení: zastupitelstva obce o schválení zřizovací 
listiny a rady obce o schválení kapacity, místa, data  

2. Průvodní dopis 

3. Tabulky 

4. Rámcový popis personálního a majetkového zajištění  
a financování činnosti 

5. Doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo 

6. Stanovisko příslušného orgánu ochrany zdraví a stavebního 
úřadu 

7. Doklad osvědčující vznik právnické osoby 

 

Hodnota originálu nebo ověřené kopie 
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Rejstřík Š a ŠZ 

Změna ZŠS (zřizovatelem je obec) - navýšení 
kapacity 

1. Výpis usnesení rady obce o schválení 
kapacity a data  

2. Průvodní dopis 

3. Tabulky 

4. Rámcový popis personálního  
a majetkového zajištění a financování 
činnosti 

5. Stanovisko příslušného orgánu ochrany 
zdraví a stavebního úřadu 
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Rejstřík Š a ŠZ 

Výmaz ZŠS (zřizovatelem je obec) 

1. Výpis usnesení: zastupitelstva obce  

o schválení zřizovací listiny; rady obce  

o schválení podání žádosti a data  

2. Průvodní dopis 

3. Tabulky 

4. Zřizovací listina 

 

 
8 



Kapacita ZŠS 

 
• Určena nejvyšším povoleným počtem 

strávníků v rejstříku škol a školských 

zařízení.  

• Jednotkou je stravovaný. 

• Kapacita se vztahuje jen na školní 

stravování. 

• Technicko – výrobní kapacita ZŠS. 
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Poskytování finančních prostředků  

ze státního rozpočtu v oblasti školního stravování 

 

• § 160 školského zákona do výše kapacity 

uvedené v rejstříku Š a ŠZ. 

• Vykázaní strávníci ve výkazu Z 17-01  

o činnosti zařízení školního stravování 

podle stavu k 31. 10. kalendářního roku. 

• Normativní způsob financování. 

• Změna od roku 2019? 
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Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zřizovatel vydává o vzniku příspěvkové organizace 
zřizovací listinu, (§ 27) která musí obsahovat, mimo jiné: 

1. Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího 
předmětu činnosti. Hlavní činnost – školní 
stravování a závodní stravování vlastních 
zaměstnanců. 

2. Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel 
příspěvkové organizace, kterou zřizovatel povolí k 
tomu, aby mohla lépe využívat všechny své 
hospodářské možnosti a odbornost svých 
zaměstnanců. Tato činnost se sleduje odděleně. 
Doplňková činnost – hostinská činnost – stravování 
cizích strávníků. 
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Děkuji za pozornost 

Ing. Petra Zukalová 

odbor školství  - oddělení organizační a správní 

referentka agendy ŠJ a odměňování 

Krajský úřad Jihomoravského  kraje 

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 

pracoviště Cejl 73 

telefon: 541 653 719 

e-mail: zukalova.petra@kr-jihomoravsky.cz  

web:    www.kr-jihomoravsky.cz  
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