Samostatné personální oddělení K3 dle příkazu ministryně č. 18/2006
Platnost od 9. října 2006

MINISTRYNĚ

K

I

Útvary přímo řízené NM

14

Odbor legislativní a právní
Oddělení školské
140
legislativy
Oddělení právní a obecné
141
legislativy

17

Odbor metodiky řídicí kontroly
a správce rozpočtu

18

Odbor reprodukce majetku
Oddělení programového
180 financování organizací
a sportu
Oddělení programového
181 financování veřejných
vysokých škol

Skupina ekonomická
a právní
1
Sekretariát NM

Sekce správy úřadu

I/1

Sekretariát vrchního ředitele
sekce správy úřadu
I/1/2 Úsek archivní služby
Úsek vnitřních záležitostí
I/1/3
a krizového řízení
Úsek vyřizování stížností
I/1/4
a žádostí o informace

11

Samostatné oddělení
informačních a komunikačních
technologií

13

Odbor hospodářské správy
13/1 Úsek správy majetku
Úsek autoprovozu
13/2
a obslužných činností
13/4 Úsek podatelny

15

Skupina kabinetu ministryně
K1
Kabinet ministryně
K1/1 Sekretariát ministryně
K1/2 Úsek protokolu
Samostatné personální
K3
oddělení
Vládní zmocněnec
Z
pro evropský výzkum

T

II

Skupina všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání
2
Sekretariát NM

20

Odbor koncepce vzdělávací
soustavy a dalšího vzdělávání
Oddělení vzdělávací
200
soustavy
Oddělení dalšího
201
vzdělávání

Sekce ekonomická

I/2

Sekretariát vrchního ředitele
sekce ekonomické

40

Odbor souhrnného rozpočtu
a mzdové politiky kapitoly
školství

44

Odbor státního závěrečného
účtu a metodiky účetnictví

45

Odbor metodiky financování
a rozpisu finančních
prostředků do územních
rozpočtů
Oddělení metodiky
450
a ekonomiky sítě škol
Oddělení rozpisu
451 finančních prostředků
do územních rozpočtů

Odbor hlavního účetního

46

Odbor rozpisu rozpočtu
a přímého financování

21

Odbor správy školského
rejstříku
Oddělení základních
uměleckých škol,
středních škol, vyšších
210
odborných škol a rejstříku
školských právnických
osob
211 Oddělení základních škol

22

Odbor předškolního,
základního a základního
uměleckého vzdělávání
Oddělení základního
220
vzdělávání
Oddělení vzdělávání
221 národnostních menšin
a multikulturní výchovy

23

Odbor středního a vyššího
odborného vzdělávání
Oddělení oborů vzdělání
230
středních škol
Úsek mezinárodních
23/1
aktivit a inovací
Úsek vyššího odborného
23/2
vzdělávání

24

Odbor speciálního vzdělávání
a institucionální výchovy
Úsek prevence sociálně
24/1
patologických jevů

25

Odbor organizačně správních
činností a dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků
Úsek akreditovaných
25/1
programů DVPP
Oddělení péče
250 o pedagogické pracovníky
a správních činností
Oddělení dalšího
251 vzdělávání pedagogických
pracovníků

27

Odbor pro zajištění
administrace ESF
v regionálním školství

Tajemník ministryně

M1

Odbor interního auditu
a kontroly
M11 Oddělení interního auditu
M12 Oddělení kontroly

M2

Odbor vnějších vztahů
a komunikace

M4

Odbor analyticko-koncepční

III

Skupina vědy a vysokého
školství
3
Sekretariát NM

30

Odbor vysokých škol
Úsek sekretariát
30/1
Akreditační komise
Oddělení
300 vysokoškolského
vzdělávání
Oddělení rozvoje
301
vysokých škol
Oddělení financování
302
vědy a vysokého školství
Oddělení pomoci
303 z Evropského sociálního
fondu

31

Odbor programů výzkumu
a vývoje

32

Odbor mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji

34

Odbor politiky výzkumu a její
realizace

V

Skupina sportu, mládeže
a informatiky
5
Sekretariát NM

50

Odbor sportu a tělovýchovy
Oddělení koncepčně
500
programové
Oddělení realizace
501
a monitoringu

51

Odbor pro mládež

55

Odbor státní informační
politiky ve vzdělávání
Úsek financování
55/1
a kontroly
Oddělení projektů
551
a metodiky

VI

Skupina evropské integrace
a mezinárodních vztahů
6
Sekretariát NM

60

Odbor pro záležitosti
Evropské unie
Oddělení evropské
600
integrace
Oddělení přípravy
601
programů EU
Oddělení realizace
602
programů EU

61

Odbor mezinárodních vztahů

62

Odbor financování ze
strukturálních fondů

