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Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 305 odst. 1 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění, 

vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základní, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, vydávám jako 

statutární orgán školy tento vnitřní předpis. 

1. Úvodní ustanovení 

Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen 

ZP) v platném znění.  

Organizační řád Základní školy Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace (dále 

jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce, práva a povinnosti 

pracovníků školy. 

Organizační řád zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném 

znění. 

2. Postavení a předmět činnosti školy 

Škola byla zřízena Městským úřadem Židlochovice jako příspěvková organizace zřizovací listinou 

schválenou zastupitelstvem města Židlochovice dne 2. 10. 2002 usnesením č. 3.2/34 s platností 

od 1. 1. 2003. Škola samostatným právním subjektem.  

Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod kódem 600 111 334 (IZO). 

Hlavním předmětem činnosti školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní 

docházku, a to podle školního vzdělávacího plánu „Škola pro všechny“. 

V souladu se zřizovací listinou škola rovněž provozuje doplňkovou činnost v oblastech: 

 pronájem nebytových prostor 

 pořádání odborných vzdělávacích akcí (školení, výuka jazyků) 

 účetní a mzdovou agendu 

3. Organizační členění - útvary školy  

Škola se člení na tyto organizační útvary: 

 základní škola (1. stupeň, 2. stupeň) 

 školní družina 

 školní poradenské pracoviště 

 ekonomický úsek 

 provozní úsek 
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Vedoucí jednotlivých útvarů určuje ředitel školy. Vedoucí útvarů v souladu s náplní útvarů a v 

rámci pravomocí, stanovených ředitelkou školy, řídí činnost přidělených útvarů, a podepisují 

příslušná rozhodnutí a opatření. Jsou oprávnění jednat jménem školy v rozsahu stanoveném 

ředitelkou v náplni práce. 

 

4. Organizační schéma řízení školy 

Viz příloha č. 1 

5. Povinnosti pracovníků školy 

5.1. Statutární orgán školy 

Statutárním orgánem školy je ředitelka školy Ing. Jana Králová. 

Na škole je zřízena funkce statutárního zástupce ředitelky školy (tzv. zástupce statutárního 

orgánu). 

Ředitel školy: 

 řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí 

jednotlivých útvarů (koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení 

školy, pedagogické rady, metodických sdružení a předmětových komisí) 

 jmenuje a odvolává zástupce ředitele, vedoucí školní družiny, vedoucí ŠPP a třídní učitele 

 přijímá a propouští zaměstnance školy 

 jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svou pravomoc na jiné 

pracovníky v pracovních náplních 

 usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole 

 rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP 

 odpovídá za dodržování smluvní a rozpočtové kázně, rozhoduje o majetku a ostatních 

prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a 

zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému 

odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. 

 řídí jednání pedagogických rad a provozních porad 

 odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole a schvaluje ji 

 tvoří vnitřní směrnice školy 

 odpovídá za plnění úkolů v oblasti BOZP a požární ochrany 

 schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy 

 při výkonu své funkce je dále oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili 

vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy a plán 

pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradila 

v rámci své pravomoci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, 

směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti. 
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5.2. Zástupce statutárního orgánu školy 

Statutárním zástupcem školy je jmenována zástupkyně ředitelky školy Mgr. Ivana Koždoňová. 

Řídí práci pedagogů na 1. stupni základní školy, zodpovídá za chod školní družiny, ŠPP a 

provozního úseku a s datem jmenování přebírá v době nepřítomnosti ředitelky školy její 

pravomoci v rozsahu, který jí ředitelka školy stanovila. Kromě zastupujících pravomocí plní 

zástupkyně ředitelky samostatné úkoly dle jeho pracovní náplně. V případě nepřítomnosti 

ředitelky i zástupkyně ředitelky jedná jménem vedení školy druhý zástupce školy.   

5.3. Další vedoucí pracovníci 

Dalšími vedoucími zaměstnanci jsou jmenováni:  

 zástupce ředitelky pro 2. stupeň základní školy Mgr. Jakub Janča 

 vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Radka Minaříková 

 vedoucí učitelka 1. stupně Mgr. Pavlína Srncová 

 vedoucí školní družiny Jana Koupilová 

 vedoucí ekonomického úseku PaedDr. Stanislav Březina 

 vedoucí provozního úseku - školnice Hana Slanařová. 

Dalšími vedoucími organizačních útvarů jsou předsedové předmětových komisí a metodických 

sdružení. 

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých 

stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní 

úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.  

Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku útvary, které řídí a jednají jejich jménem. V 

externím styku tak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a 

oprávněním, uvedeným v pracovní náplni.  

Vedoucí pracovníci jsou povinní dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních 

norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, kontrolovat věcnou 

správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání 

provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní 

prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat 

důsledky z porušení pracovních povinností.  

Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na plánování rozvoje školy, přípravě, realizaci a 

hodnocení školního roku, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci řízení 

školy, na zpracování podkladů pro materiály a zprávy.  

Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu 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. 
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5.4. Povinnosti, odpovědnost a práva všech pracovníků školy 

Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, zákonem o pedagogických pracovnících, 

vyhláškou o předškolním vzdělávání, o základním vzdělávání, o zájmovém vzdělávání, pracovním 

řádem, dalšími obecně závaznými právními normami a vnitřními směrnicemi školy. 

Všichni pracovníci školy: 

 plní pokyny ředitele školy a svých ostatních nadřízených 

 dodržují pracovní kázeň a pracovní dobu 

 dodržují předpisy BOZP, požární předpisy 

 chrání majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy 

 obdrží za vykonanou práci plat 

 seznamují se se všemi vnitřními předpisy školy a všeobecnými školskými předpisy a 

dodržují je. 

5.5. Povinnosti pedagogických pracovníků 

 vykonávají výchovně vzdělávací činnost s přihlédnutím k ochraně žáků před riziky poruch 

jejich zdravého vývoje 

 vychovávají žáky ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, 

humanity a demokracie 

 dodržují učební plány, učební osnovy, případně jiné schválené učební dokumenty, 

organizační předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při 

vyučování a výchově 

 dále se vzdělávají, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

 vykonávají dozor nad žáky podle zvláštních předpisů a pokynů ředitele 

 zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků 

 informují žáky o výsledcích jejich vzdělávání, v případě nezletilých též jejich zákonného 

zástupce 

 spolupracují se zákonnými zástupci žáků a zařízeními náhradní rodinné péče 

 spolupracují s ŠPP, případně se zařízeními pedagogicko-psychologického poradenství a 

orgány sociálně právní ochrany dítěte. 

 

5.6. Školní funkce jmenované ředitelem školy 

 

 výchovný poradce 

 školní speciální pedagog 

 školní psycholog 

 školní metodik prevence 

 koordinátor ŠVP 

 metodik ICT  
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 koordinátor ICT 

 koordinátor EVVO 

 koordinátor public relations (vztahy s veřejností) 

 preventista PO 

 technik BOZP 

 vedoucí předmětových komisí, metodických sdružení 

 zdravotníci 

 třídní učitelé 

 správci učeben, kabinetů 

5.7. Finanční řízení 

Úkoly spojené s finančním řízením zajišťuje vedoucí ekonomického úseku. Mzdovou účetní 

agendu vede v plném rozsahu mzdová účetní školy. Finanční účetnictví školy (rozpočet z JmK i 

obce) vede v plném rozsahu účetní školy. 

5.8. Personální řízení 

Personální agendu vede v plném rozsahu sekretářka školy. Noví pracovníci jsou vyhledávání 

zpravidla konkursním nebo výběrovým řízením. Přijímání nových pracovníků provádí ředitelka 

školy, administrativu zajišťuje sekretářka školy spolu se mzdovou účetní. Sledování platových 

postupů a nároků pracovníků zajišťuje mzdová účetní školy. 

5.9. Materiální vybavení 

O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitelka školy na základě návrhu vedoucích útvarů. 

Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí účetní školy. Za ochranu evidovaného 

majetku odpovídají správci sbírek, učeben a kabinetů na základě pověření ředitelem. Sklad 

učebnic a sklad školních potřeb spravují pracovníci na základě pověření ředitele. Odpisy majetku 

se řídí metodikou zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

5.10. Zastupitelnost zaměstnanců  

V případě nepřítomnosti je stanovena vzájemná zastupitelnost v těchto profesích: 

 ředitel – statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele 

 zástupci ředitele – navzájem 

 vedoucí ŠD – vedoucí vychovatelka (Kateřina Štěpánková) 

 vedoucí ŠPP – školní psycholožka (Mgr. Marie Burešová) 

 pedagogičtí pracovníci – navzájem 

 sekretářka – hospodářka 

 styk s bankou, datová schránka – ředitelka 

 ostatní – pracovníci ekonomického úseku 

 uklízečky - navzájem 

 údržbář - školnice 
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6. Orgány školy 

6.1. Školská rada 

Byla zřízena usnesením rady města Židlochovice č. 6.5./45 ze dne 23. 5. 2005. Kompetence 

Školské rady: 

 vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování 

 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

 schvaluje školní řád, a navrhuje jejich změny 

 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

 projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

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 vyhlášení konkursu na ředitele školy 

6.2. Pedagogická rada 

Pedagogická rada byla zřízena jako poradní orgán ředitele školy. V pedagogické radě jsou 

projednávány všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti 

školy. Při svém rozhodování ředitel školy přihlíží k názorům pedagogické rady. Pedagogickou 

radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci základní školy. Organizační řád školy vymezuje 

pedagogické radě následující kompetence: 

vyjadřuje se: 

 k rozvojovým programům školy 

 ke Školním vzdělávacím programům a jeho úpravám 

 k základním dokumentům pedagogického charakteru  

projednává: 

 hodnocení chování a prospěchu za každé čtvrtletí školního roku  

má právo být seznámena: 

 se změnami v personálním obsazení školy 

 se zásadami chodu školy, s novými směrnicemi či jejich změnami 

schvaluje: 

 výsledky výchovně vzdělávací práce 

 opatření k posílení kázně 

 Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 roční Plán práce školy 
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7. Dokumentace školy 

Škola vede dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb. následující dokumentaci: 

 rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v 

§147školského zákona 

 evidenci dětí, žáků nebo studentů („školní matrika”) 

 doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho 

ukončování 

 vzdělávací programy podle §4 až 6 školského zákona 

 Výroční zprávu o činnosti školy 

 třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu 

 Školní řád a pravidla hodnocení  

 rozvrh vyučovacích hodin 

 záznamy z pedagogických rad 

 knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů 

 protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy 

 personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další 

dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. 

8. Organizační a řídící vnitřní normy školy (řády, směrnice) 

Škola se při své činnosti řídí kromě základních právních norem svými vnitřními předpisy, řády 

a směrnicemi, které tvoří nedílnou součást Organizačního řádu školy. Seznam směrnic a 

vnitřních předpisů – viz příloha č. 2. 

 

Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydán 

se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá 

se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní předpis 

týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu. 

Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti 

dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen. 

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního 

předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele 

přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení 

doby jeho platnosti. 

9. Komunikační systém 

Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně, kromě úterý. Záležitosti, které 

nesnesou odkladu a vyžadují zásahu vedoucího pracovníka, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je 

třeba vyřídit okamžitě bez ohledu na stanovenou dobu pro styk s vedoucím pracovníkem. 
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10. Informační systém 

Informace vstupující do školy přichází k řediteli. Ředitel rozhodne, komu bude informace 

poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. Informace, které opouští školu jako 

oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem. Informace, které jsou potřebné pro 

větší počet pracovníků, se zveřejňují mailovou poštou do osobních schránek, uložením na 

sdíleném Google Disku, případně při měsíčních poradách. Seznamování s novými vnitřními 

směrnicemi i zákonnými normami je prováděno vyhlášením na pedagogické či provozní poradě, 

ze kterých se pořizuje písemný zápis. Zápis jsou povinni podepsat všichni pedagogičtí 

zaměstnanci bezprostředně po seznámení se s obsahem zápisu. 

11. Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice zrušuje a nahrazuje předchozí směrnici ze dne 31. 8. 2011.  

Uložení směrnice v archivu školy seřídí Spisovým a skartačním řádem školy.  

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti 1. 9. 2015. 

Organizační řád školy byl projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2015. 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce 

ředitelky Mgr. Jakub Janča. 

12. Přílohy 

Příloha č. 1: Organizační schéma školy 

Příloha č. 2: Seznam směrnic a vnitřních předpisů 

Příloha č. 3: Seznámení zaměstnanců s Organizačním řádem školy, podpisový arch 

 

 

 

         Ing. Jana Králová 

ředitelka školy 



Vysvětlivky: ŠPP  =  školní poradenské pracoviště

ŠD  =  školní družina

AP = asistent pedagoga
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Příloha č. 2 

 

Seznam směrnic a vnitřních předpisů: 

1. Organizační řád školy 

2. Koncepce rozvoje školy 

3. Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, školní řád ŠD 

4. Směrnice k realizaci pracovně právních a platových poměrů zaměstnanců 

5. Směrnice pro organizaci školy v přírodě 

6. Lyžařský výcvikový kurz 

7. Školní výlety 

8. Směrnice o úplatě za pobyt ve školní družině 

9. Kalkulace nájemného 

10. Směrnice o užívání prostor k činnosti ŠAK Židlochovice 

11. Směrnice pro používání telefonů 

12. Investiční fond 

13. Rezervní fond 

14. Fond odměn 

15. Směrnice k vlastnímu hodnocení školy 

16. Vnitřní kontrolní systém 

17. Spisový a skartační řád 

18. Směrnice pro oběh účetních dokladů 

19. Směrnice pro oběh a archivaci účetních dokladů a dokumentů v rámci projektů OP VK 

20. Směrnice k provedení řádné inventarizace 

21. Směrnice pro účtování skladových zásob 

22. Vnitřní pokyn k odepisování majetku v rámci projektu ICT 

23. Plán kontrol finančních a hospodářských operací 

24. Směrnice pro archivaci účetních dokladů – projekty ROP 

25. Metodický pokyn ke tvorbě a užívání žákovských portfolií 

26. Provozní řád sportovního areálu 

27. Metodický pokyn pro vedení začínajících učitelů 






