
Postup založení Školské právnické osoby 

Založení (zřízení) nové školy (školského zařízení) se skládá ze dvou fází: 

1. Ustavení a vznik právnické osoby   

2. Zápis školy, jejíž činnost bude tato právnická osoba vykonávat, do školského rejstříku    

 

Neveřejní (soukromí) zřizovatelé mohou školy a školská zařízení zřizovat v právní formě školské 

právnické osoby podle školského zákona nebo v právní formě jiné právnické osoby podle zvláštních 

právních předpisů, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb 

podle školského zákona. Neveřejné zřizovatelé nejčastěji využívají právní formy společností s 

ručením omezeným, školské právnické osoby, zapsaného ústavu či spolku. 

1. Ustavení a vznik právnické osoby 

Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu 

veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví zvláštní právní předpis.  

Právnická osoba skutečně vzniká až dnem zápisu do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku, 

nebo rejstříku školských právnických osob). Zápis do veřejného rejstříku a zápis do rejstříku 

škol a školských zařízení probíhá souběžně. 

Dle ust. § 3 odst. 3 písm. t) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských 

zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení není živností. Předmětem podnikání 

bude výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních (konkrétně např. 

provozování a činnost soukromé mateřské školy).  

Název právnické osoby musí vycházet z ust. § 8a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. To 

znamená, že název musí obsahovat označení „lesní mateřská škola“ nebo zkratku „lesní MŠ“.  

Školská právnická osoba 

Úpravu obsahují ust. § 124 až 140 školského zákona.   

Školská právnická osoba je právnickou osobou zřízenou podle školského zákona, jejíž hlavní 

činností je poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 a školských služeb 

podle § 7 odst. 4 školského zákona (tj. zejména služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují 

vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí).  

Školská právnická osoba se zřizuje zřizovací listinou (v případě jednoho zřizovatele) nebo 

zřizovatelskou smlouvou (v případě více zřizovatelů), která musí obsahovat  

a) název a sídlo školské právnické osoby, 

b) název, sídlo a identifikační číslo osoby zřizovatele, bylo-li přiděleno, je-li právnickou osobou, 

nebo jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu zřizovatele nebo bydliště, pokud 

nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, je-li fyzickou osobou,  



c) označení statutárního orgánu podle § 131 a způsob, jakým vystupuje jménem školské právnické 

osoby,  

d) druhy škol a druhy a typy školských zařízení, jejichž činnost školská právnická osoba vykonává, 

e) předmět, podmínky a rozsah doplňkové činnosti v případě školské právnické osoby zřizované 

ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, je-li doplňková činnost této školské právnické 

osobě povolena,  

f) vymezení způsobu majetkového zajištění činnosti školské právnické osoby,  

g) počet členů rady v případě školské právnické osoby zřizované jinou právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou podle § 124 odst. 2 písm. b),  

h) v případě více zřizovatelů způsob výkonu práv a povinností zřizovatele podle školského zákona, 

i) vymezení doby, na kterou je školská právnická osoba zřízena.  

 

Školská právnická osoba se zapisuje do rejstříku školských právnických osob podle školského 

zákona.   

2. Zápis do rejstříku škol a školských zařízení   

Žádost o zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u 

krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude činnost školy nebo školského 

zařízení vykonávat, do 30. září předchozího kalendářního roku. Výjimečně lze zažádat o výjimku 

z této lhůty a zažádat Kraj později.  

Účastníkem řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení je navrhovatel; v případě školské 

právnické osoby a příspěvkové organizace také jejich zřizovatel. Navrhovatelem je právnická osoba, 

která vykonává činnost školy.  

Pokud právnická osoba, která bude vykonávat činnost škol a/nebo školských zařízení, dosud 

nevznikla, je navrhovatelem její zřizovatel, zakladatel či jiná osoba, která je v souladu s právními 

předpisy oprávněna jednat za právnickou osobu do jejího vzniku. V tomto případě bude zápis do 

rejstříku Š a ŠZ proveden bez IČO a zápis IČO do rejstříku Š a ŠZ proběhne následně až po zápisu 

právnické osoby do obchodního rejstříku.  

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení jsou ke stažení vždy na krajském odboru 

pro školství, a stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/formulare-zadosti 

Podrobnosti k jednotlivým formulářům jsou obsahem přílohy „Postup stupu do rejstříku MŠMT“  

Lesní MŠ nepředkládají stanovisko stavebního úřadu.  

Při zápisu ŠPO společně se zápisem do rejstříku, je třeba dodávat veškeré dokumenty ve dvou 

vyhotoveních.  

Vždy je třeba předkládat originál dokumentu, nebo jeho úředně ověřenou kopii.  

http://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/formulare-zadosti

