Informace k přijímání žáků do domovů mládeže a internátů
Stanovisko MŠMT k přijímání žáků do domovů mládeže, které obdrží ADMIN:
„Přijímání žáků do domovů mládeže a internátů musí probíhat podle správního řádu. Správní řád
v § 1 odst. 2 stanovuje, že se použije, pokud zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení nestanoví jinak.
Školský zákon stanoví, kdy se správní řád nepoužije v § 183 odst. 1, přičemž zde není přijímání žáků
do domovů mládeže a internátů uvedeno, a contrario tedy se na ně vztahuje použití správního řádu.
Školský zákon sice uvádí, že ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy
v případech uvedených v § 165 odst. 2, ale v rozsudku 1 As 53/2011-109, 2437/2011 Sb. NSS Nejvyšší
správní soud uvádí, že, nelze přistoupit na názor, že uvede-li zákonodárce v určité právní úpravě, že
některé druhy činností (rozhodování) se dějí v oblasti státní správy, implicitně tím říká, že jiné druhy
rozhodování se v rámci státní (veřejné) správy neodehrávají. Pro úvahu o tom, zda se činnost určitého
subjektu odehrává ve veřejné správě, je rozhodný charakter této samotné činnosti a jeho úprava
v právních předpisech, nikoliv to, kdo tento subjekt zřídil.“
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 2 Aps 3/2010-122, 2350/2011 Sb. NSS uvedl, že správní
rozhodnutí může vzniknout i podle § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona, pod nějž spadá přijímání
žáků do domovů mládeže a internátů. Ředitel při přijímání do domova mládeže a internátu rozhoduje
o právech daného žáka, čímž tedy vzniká správní rozhodnutí, které předpokládal Nejvyšší správní soud.
Ředitel tedy rozhoduje o přijetí žáka do domovů mládeže a internátů v postavení orgánu
rozhodujícího v oblasti státní správy a tím spadá pod působnost správního řádu jak je uvedena v §
1.
Podle § 180 odst. 1 správního řádu v řízení o přijetí žáků do domovu mládeže a internátu je nutné
postupovat podle správního řádu. Při správním řízením se postupuje ve zjednodušené formě, tedy
není nutné vyhotovit podle § 68 správního řádu odůvodnění pro žádosti, kterým se vyhoví. Správní
řízení v tomto případě bude probíhat jednoinstančně, a to z důvodu, že ve školském zákoně není
uveden odvolací orgán. Pro žadatele existuje ochrana soudního přezkumu správního rozhodnutí
stanovená v § 65 odst. 1 soudního řádu správního.
Při rozhodování o přijetí musí ředitelé domovů mládeže a internátů rozhodovat podle správního řádu
a přitom se řídit vyhláškou 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízení a školských
účelových zařízení, která v § 4 odst. 1 a § 8 odst. 1 stanovuje, k čemu se přihlíží při přijímání žáka do
domovů mládeže a internátů. Již podle vyhlášky 108/2005 Sb. je povinnost dle § 4 odst. 4 a § 8 odst. 3
písemně vyrozumět zákonného zástupce či zletilého žáka, nemělo by tedy ke zvýšení administrativní
náročnosti v souvislosti s doručováním.“

