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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění
vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis.
1. Působnost
Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a
z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje
základní úkoly, které jsou pro zařízení stanoveny ve zřizovací listině, stanoví řídicí vazby
v zařízení formou organizačního schématu, stanoví vzájemné vztahy podřízenosti a
nadřízenosti a stanovuje systém organizace řízení, tj. řídících úrovní, poradních orgánů a podíl
zaměstnanců na řízení.
2. Postavení organizace
a) Rozhodnutím zastupitelstva Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. ZL-31/9-Š ze dne
27. 10. 2009 byla zřízena samostatná příspěvková organizace Základní škola, Jablonec
nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
b) Organizace je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v odd. Pr, vložka č. 616. Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod resortním
identifikátorem (IZO) 600023389. Sídlo organizace je v Jablonci nad Nisou.
Organizace je samostatným právním subjektem. V právních vztazích vystupuje svým
jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně
závaznými právními předpisy, účelem vyplývajícím ze zřizovací listiny
c) Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací jsou určeny zákonem stanovenými
ukazateli. Financování běžné činnosti zařízení je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů
a příspěvkem zřizovatele.
d) Organizace je plátcem daně z příjmů fyzických osob, není plátcem DPH.
e) Organizace nabývá do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena a takto nabývá majetek pro svého zřizovatele.
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3. Předmět činnosti
a) Základním předmětem činnosti dle zřizovací listiny, je poskytování výchovy a
vzdělávání.
b) Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění.
c) Kromě této hlavní činnosti je organizace oprávněna provozovat jako doplňkovou
činnost, činnost hostinskou a poskytování sociální služby – osobní asistence. Obě tyto
doplňkové činnosti v současné době škola neprovozuje.
4. Organizační členění
a) Statutárním orgánem organizace je ředitelka, jmenovaná do funkce zřizovatelem na
základě výsledků konkurzního řízení.
b) Organizace se člení na tyto organizační útvary:
-

Pedagogický

-

Provozní

-

Údržba

-

Ekonomický

-

Školní jídelna

Vedoucí útvarů určuje ředitel školy. Vedoucí útvarů v souladu s náplní činnosti útvarů a v
rámci pravomocí stanovených ředitelem organizace řídí činnost útvarů. Jsou oprávněni jednat
jménem organizace v rozsahu stanoveném ředitelem v náplni práce.
Činnosti pedagogického útvaru
Jsou realizovány především v pedagogickém úseku těmito funkcemi pedagogických
pracovníků:
- třídní učitel/ka
- učitel/ka
- koordinátor/ka ŠVP
- vedoucí PK a MS
- vychovatel/ka ŠD
- výchovný/ná poradce/kyně
- metodik/čka prevence
- koordinátor/ka EVVO
- metodik/čka ICT
- asistent/ka pedagoga
Ředitel školy pověřuje jednotlivé pracovníky funkcemi v organizaci, které mohou být
trvalého nebo dočasného charakteru.
Pověření funkcí se zpravidla děje písemnou formou a je předáno současně s příslušnou náplní
činnosti (viz přílohy Pracovní náplně). Je-li nějaká funkce pouze dočasná (např. vedoucí
kurzu), pověřený pracovník se řídí příslušnými vnitřními předpisy, které specifikují danou
činnost.
Předávání a přejímání pracovních funkcí:
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Při odchodu pracovníka nebo jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověřuje ředitel školy převzetím
příslušné agendy jiného pracovníka. Stanoví, v který případech je převzetí nutné písemnou
formou.
Činnosti úseků údržby, provozního, ekonomického a školní jídelny
Ukládání písemností
- viz Spisový a skartační řád
- zajišťuje administrativní pracovnice školy
Vedení předepsané pedagogické dokumentace
- viz Metodický pokyn k vyplňování pedagogické dokumentace
- vedou pedagogičtí pracovníci a kontrolu provádějí zástupci ředitelky školy
Telefonní, dopisní a e– mailová služba
- viz Spisový a skartační řád
- provádí administrativní pracovník školy
Knihovnická činnost
- učitelská knihovna (určena pro pedagogické zaměstnance)
- žákovská knihovna (určena pro žáky i pedagogy)
Všeobecná běžná údržba a opravy
- viz
- nájemní smlouva
- provádí školník a údržbář, kontrolu provádí zástupci, případně ředitelka školy.
Evidence majetku
- viz Směrnice Evidence a analytická evidence majetku a materiálových zásob,
Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem.
- viz Směrnice Inventarizace majetku školy
- provádí účetní a ekonomka školy
Pokladní služba
- viz Směrnice o vedení pokladní hotovosti
- zajišťuje pokladní školy.
Mzdová agenda
- viz Vnitřní platový předpis
- viz Směrnice Oběh účetních dokladů
- zpracovává externí mzdová účetní na základě podkladů
Účetní a rozpočtová agenda
- viz Účetní rozvrh a Harmonogram účetní závěrky
- zpracovává ekonomka školy
Hmotná odpovědnost
- viz osobní složky zaměstnanců (pokladní/účetní, vedoucí ŠJ, kuchařka)
- zajišťuje personalistka školy
Personální agenda
- viz osobní složky zaměstnanců
- vede personalistka školy
Školní jídelna
- viz Provozní řád školní jídelny
- zajišťuje vedoucí školní jídelny
Úklid
- viz náplň práce v osobních složkách zaměstnanců
- provádějí uklízečky, organizují a řídí zástupci
Organizační řád školy strana 3 z počtu 7

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

5. Personální obsazení
Personálně je chod školy zajištěn pedagogickými pracovníky a nepedagogickými pracovníky
školy. Pro všechny pracovníky platí obecně práva a povinnosti vyplývající především ze
zákoníku práce, dále náplní práce a vnitřních směrnic, pokynů a nařízení (viz provozní řád).
Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva pracovníků:
- plnit příkazy ředitelky školy a jejich zástupců, řídit se dle stanovené pracovní náplně,
- dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu,
- dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržovat požární
předpisy,
- chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy,
- seznámit se s organizačním, pracovním, provozním a školním řádem, se školským
zákonem a ostatními školskými předpisy a dodržovat je,
- obdržet za vykonávanou práci plat podle platných předpisů a ujednání.
Zastupitelnost pracovníků – je ošetřena směrnicí školy.

6. Řízení školy
a) V organizaci jsou dodržovány tyto zásady řízení:
-

zásada jediného odpovědného vedoucího (útvar, úsek, organizace),

-

personální řízení a odměňování je v kompetenci ředitele organizace,

-

všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni v rámci své působnosti přijímat a aplikovat
opatření ředitele, nadřízených orgánů, zajišťovat včas vyřizování stížností a podnětů
zaměstnanců,

-

každý vedoucí zaměstnanec, proto aby mohl zajistit plnění úkolů svého úseku, je
vybaven odpovídajícími pravomocemi a odpovědností. V rámci své pravomoci může
každý vedoucí zaměstnanec řídit a kontrolovat podřízené zaměstnance, vydávat
pokyny a příkazy, důsledně vyžadovat jejich plnění od podřízených a odpovídajícím
způsobem postihovat případné nesplnění zadaných úkolů.

b) Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování
činností jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím
porad vedení školy, jednání pedagogické rady, provozních porad, metodických
sdružení a předmětových komisí.
c) Ředitel jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc
na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních. Rozhoduje o nakládání s majetkem a
ostatními prostředky organizace. Schvaluje všechny dokumenty, které tvoří výstupy ze
školy.
d) Ředitel organizace pověřuje další pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony
jménem školy. Ředitel jmenuje a odvolává další vedoucí pracovníky. Určuje
organizační strukturu školy a personální zajištění činnosti.
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e) Ostatními vedoucími pracovníky jsou: zástupce ředitele, zástupkyně ředitele, vedoucí
školní jídelny. Vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni řídit a kontrolovat práci
podřízených pracovníků příslušného organizačního útvaru.
f) Vedoucí pracovníci jednají v rozsahu oprávnění stanovených v pracovní náplni.
Dodržují ustanovení všech platných právních a organizačních předpisů, zajišťují
včasné a hospodárné plnění úkolů podřízenými pracovníky, kontrolují provedení prací,
vytvářejí fyzicky i psychicky příznivé pracovní prostředí. Vedoucí pracovníci
odpovídají za organizaci písemné agendy a předpisu o oběhu účetních dokladů, za
věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem, za
vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich útvaru.
7. Vnitřní předpisy a směrnice
Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními předpisy, vede jejich
evidenci. V organizaci jsou tyto a další předpisy a dokumenty zveřejňovány na místě
obvyklém, ve sborovně. Pracovníci jsou povinni toto místo pravidelně sledovat, se
zveřejněnými materiály se seznamovat a seznámení potvrdit vlastnoručním podpisem na
přiložené prezenční listině.
8. Orgány řízení
Ředitel organizace
Nejvyšším řídicím článkem v organizaci je ředitel. Řízení zajišťuje především
prostřednictvím směrnic, vnitřních předpisů a pokynů, které vydává písemně a ústních
příkazů.
Vedoucí pracovníci
Řídí podřízené pracovníky svého organizačního útvaru. V případě potřeby zastupují
ředitele organizace v rozsahu a kompetencích určených ředitelem. Během nepřítomnosti
vedoucího zaměstnance jej zastupuje na úseku pověřený pracovník, kterého určí vedoucí
zaměstnanec se souhlasem svého nadřízeného.
Porada vedení
Porada vedení je základním poradním orgánem ředitele, koná se pravidelně týdně. Členy
vedení jsou zástupce ředitele, zástupkyně ředitele, výchovný poradce, ekonomka školy. O
jednání se vyhotovuje zápis, kde jsou uvedeny úkoly, stav jejich řešení a termíny
dokončení, kdo je za řešení příslušného úkolu zodpovědný.
Pedagogické rady
Pedagogickou radu zřizuje ředitel jako svůj poradní orgán, členy jsou všichni pedagogové.
Pedagogické rady se konají jako hodnotící porady za každé čtvrtletí školního roku, dále se
koná pedagogická rada jako příprava školního roku a pedagogická rada hodnotící celý
školní rok. Podle potřeby se pedagogické rady konají i mimořádně. O jednání se
vyhotovuje zápis, se kterým se prokazatelně seznamují všichni zaměstnanci.
Provozní porady
Provozní porady jsou věnovány otázkám organizačním a provozním, jsou určeny pro
pedagogické i provozní zaměstnance. Konají se podle potřeby.
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Porady předmětových komisí a metodických sdružení.
Porady se konají podle ročního plánu práce, nejméně při přípravě školního roku a
vyhodnocování každého klasifikačního období.
9. Specifické orgány školy
Školská rada
V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. je od 25. 11. 2005 na škole zřízena
školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se
na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a
vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské
rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován
zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen
pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena
školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani
jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda,
první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce
je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na
svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího
řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
Školská rada:
- se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
- se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
- podává návrh na odvolání ředitele,
- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k
dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel
školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
O dokumentech, k jejichž znění má školská rada právo se vyjádřit, případně je schválit,
rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada
tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce.
Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při
opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v § 168
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odstavci 1 písm. b až d zákona č. 561/2004 Sb. do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem
školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
10. Dokumentace školy
Na škole je vedena (podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.) tato základní dokumentace:
- rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v §
147,
- evidence žáků - dále jen školní matrika,
- doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání
a jeho ukončování,
- učební plány, tematické plány, školní vzdělávací program,
- výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy,
- třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho
průběhu,
- školní řád a vnitřní řád školní jídelny, rozvrh vyučovacích hodin,
- záznamy z pedagogických rad a provozních porad,
- kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků, popřípadě lékařské posudky,
- protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
- personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentace a účetní evidence
a další dokumentace stanovená zvláštními právními předpisy.
11. Kontrolní činnost
Ostatní

Zákonné

Externí

Interní

Finanční – zákon č. 320/2001 Sb., vyhl. 416/2004 Sb. Revize majetku
viz Směrnice k finanční kontrole

Docházka:
a) žáků
b) zaměstnanců

Inventarizace – zákon č. 563/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů - viz Směrnice pro provádění
inventarizace majetku

BOZP a PO

Úklidy pracovišť

Hygiena

Kontrola pedagogické
dokumentace

Zřizovatel

Kontrola pedagogické
činnosti:
a) hospitace
b) adaptace nových
zaměstnanců
Na žádost či z vlastního
podnětu

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

24. 8. 2012
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