Organizační struktura MŠMT k 1. 12. 2009

MINISTRYNĚ

K- Sekce kabinetu ministryně
M1- Odbor interního auditu

K1/1 - Úsek parlamentního a
exekutivního servisu

K1- Kabinet ministryně

K2 – Odbor vnějších vztahů a
komunikace

M11- Oddělení interního
auditu
K3/1 - Úsek vzdělávání
zaměstnanců

Z- Vládní zmocněnec pro
evropský výzkum

K3- Odbor personální

T- tajemník ministryně

M12- Oddělení PAS
pro OP VK

M13 - Oddělení PAS pro OP
VaVpl
K3/2 - Úsek personální

I- Skupina státní tajemnice – I. NM pro
oblast finanční, právní a správy úřadu
1 - sekretariát ST – I. NM

Sekce správy úřadu
I/1 Sekretariát vrchního ředitele
sekce správy úřadu

I/1/2- Úsek archivní služby

I/1/3- Úsek vnitřních
záležitostí a krizového řízení

Sekce financování kapitoly
školství
I/2 - Sekretariát vrchního
ředitele sekce financování
kapitoly školství

15- Odbor souhrnného
rozpočtu a mzdové politiky
kapitoly školství

II- Skupina všeobecného, odborného a
dalšího vzdělávání
2- sekretariát NM

Sekce legislativy a práva
I/3 Sekretariát vrchního ředitele
sekce legislativy a práva

80- Odbor legislativy

81- Odbor právní

21- Odbor správy školského
rejstříku

210- Oddělení ZUŠ, SŠ, VOŠ
a rejstříku školských
právnických osob

211- Oddělení základních
škol

810- Oddělení metodiky
veřejných zakázek

26- Odbor metodiky
financování a rozpisu
finančních prostředků

811- Oddělení právní agendy
a stížností

180- Oddělení finanční a
mzdové účtárny

200- Oddělení vzdělávací
soustavy

30- Odbor vysokých škol

30/1- Úsek sekretariát
Akreditační komise

31- Odbor programů
výzkumu a vývoje

22- Odbor předškolního,
základního a základního
uměleckého vzdělávání

32- Odbor mezinárodní
spolupráce
ve výzkumu a vývoji

260- Oddělení rozpisu
finančních prostředků do
územních rozpočtů

33- Samostatné oddělení
financování výzkumu a
vysokých škol
23- Odbor středního a
vyššího odborného
vzdělávání

261- Oddělení přímého
financování škol a
organizací

181- Oddělení metodiky
účetnictví
13/2- Úsek autoprovozu a
obslužných činností
12 – Odbor kontroly

26/1- Úsek metodicko analytický

230- Oddělení středního
vzdělávání

19 - Odbor investic

410 - Oddělení
koordinace OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

411 - Oddělení
implementace OP
Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

91 – Odbor pro záležitosti EU
191 - Oddělení zajištění
reprodukce majetku
veřejných vysokých škol

61 – Odbor prevence,
speciálního vzdělávání a
institucionální výchovy

421- Oddělení technické
pomoci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

422 - Oddělení technické
pomoci OP Výzkum a
vývoj pro inovace

450 - Oddělení koordinace
OP Výzkum a vývoj pro
inovace

451 - Oddělení
implementace OP Výzkum
a vývoj pro inovace

452 - Oddělení velkých
projektů OP VaVpl

453- Oddělení
administrace projektů OP
Výzkum a vývoj pro
inovace

Úsek akreditace
rekvalifikačních programů

25/1- Úsek akreditovaných
programů DVPP

250- Oddělení správních
činností
a péče o pedagogické
pracovníky

251- Oddělení dalšího
vzdělávání pedagogických
pracovníků

Sekce koordinace projektů EU
VII/1 - sekretariát vrchního ředitele
sekce koordinace projektů EU

42- Odbor technické pomoci

24 – Odbor dalšího vzdělávání

25- Odbor organizačně
správních činností a dalšího
vzdělávání pedagogických
pracovníků

74 - Odbor koordinace

75- Odbor analytickokoncepční

51- Odbor pro mládež

46- Odbor CERA –
Implementace projektů
strukturálních fondů

90 – Odbor mezinárodních
vztahů
190 - Oddělení reprodukce
majetku organizací
zřizovaných MŠMT

60 – Odbor rovných příležitostí
ve školství

VII – Skupina strategie reformy
vzdělávací soustavy
7 - sekretariát NM

71 – Odbor administrace ESF
a rozvojových programů

72- Odbor Evropských
programů

73 – Odbor projektů reforem

240 - Oddělení dalšího
vzdělávání a kvalifikací
17- Odbor správce rozpočtu a
metodiky řídící kontroly

VI – Skupina pro sociální programy ve
školství
6 - sekretariát NM

41- Odbor řízení OP
Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

23/2- Úsek vyššího
odborného vzdělávání

13/4- Úsek podatelny
Sekce mezinárodních vztahů a
evropských záležitostí
I/4 - Sekretariát vrchního ředitele
sekce mezinárodních vztahů a
evropských záležitostí

50- Odbor sportu

45– Odbor řízení OP Výzkum
a vývoj pro inovace

812- Oddělení odškodňování

13/1- Úsek správy majetku

V- Skupina sportu a mládeže
5 - sekretariát NM

61/2- úsek speciálního
vzdělávání
220- Oddělení základního
vzdělávání

18- Odbor hlavního účetního
a metodiky účetnictví
13- Odbor hospodářské
správy

20- Odbor vzdělávací
soustavy

IV- Sekce řízení Operačních programů
EU
4/1 - sekretariát vrchního ředitele
sekce řízení operačních programů EU

61/1- Úsek prevence a
institucionální výchovy

16- Samostatné oddělení
státního závěrečného účtu a
rozborů hospodaření

11- Odbor informačních a
komunikačních technologií

Sekce vzdělávání
II/1 Sekretariát vrchního
ředitele sekce vzdělávání

III- Skupina pro výzkum a vysoké
školství
3 - sekretariát NM

460 - Oddělení projektů
počátečního vzdělávání

461 - Oddělení projektů
terciálního vzdělávání

462 - Oddělení projektů
celoživotního učení

463 - Oddělení koordinace

464 - Oddělení kontroly a
nesrovnalostí

