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Vysvětlivky, zkratky použité v závěrečné práci: 

VPK - pracoviště Vimperk 

VLR - pracoviště Volary 

ZŠp - Základní škola praktická 

ZŠs - Základní škola speciální 

ŠD - školní družina 

ŠVP  - Školní vzdělávací program 

FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb 

IC technika, ICT  

 - informačně komunikační technika 

   (PC, notebooky, tiskárny, wifi, interaktivní tabule) 

INT - interaktivní (tabule) 

OON - osobní ochranné pomůcky 

RVP ZV - rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávaní 

RR - rada rodičů 

PP - pracovní porady 

VP - výchovný poradce 

MP - metodik prevence 

ICTK - ICT koordinátor 

ICTS - ICT správce 

EŠ - ekonomka školy 

VŠD  - vychovatelka školní družiny 

PR - pedagogická rada 

ZŘ - zástupce ředitele 

VOP - vedoucí odloučeného pracoviště  
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Organizační řád je vnitřní normou organizace. Upravuje organizaci řízení, vnitřní 

strukturu, koordinaci činností a kompetence pracovníků. 

 

Název organizace:   Základní škola praktická Vimperk 

Zřizovatel:               Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,  

    370 76 České Budějovice 

Právní forma:           Příspěvková organizace kraje, právní subjekt 

Zřizovací listina:     ze dne 11. 9. 2001 v úplném znění ke dni 1. 1. 2013 

dodatku č. 19 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 
362/2013/ZK-8 ze dne 5. 12. 2013  

Zařazení do rejstříku škol: Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských 

 zařízení vydáno dne 28. 6. 2006 pod č. j. 31 295/2005-21 

…………………………………………………………………………………………….. 

Sídelní adresa:    Vimperk,1.máje 127, PSČ 385 01 

Adresa odloučeného pracoviště:  Volary, U Nádraží 512, 384 51 

Webové stránky:    www.zsp-vimperk.cz  

E-mail:     zspvimperk@seznam.cz 

IČO:      708 41 071  

č. tel.:      388 415 915, 736 708618 

…………………………………………………………………………………………….. 

Statutární zástupce:  Ing. Petr Žuravský- ředitel školy 
Vedoucí odloučeného pracoviště ve Volarech:   Mgr. Soňa Tuháčková (uč)  

 - zaměstnanec podle §124, odst. 4 zákoníku práce, 0. stupeň řízení  

 - organizuje, řídí a kontroluje práci pedagogických pracovníků a asistentů 

 pedagoga v době nepřítomnosti ředitele školy a dává jim k tomu účelu  závazné 

pokyny. 

 

Zástupce ředitele :   Mgr. Helena Švehlová (uč) 

    - zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti 

…………………………………………………………………………………………….. 

Typ školy:     Základní škola  (ZŠp + ZŠs + ŠD)  

    Provozně -  malotřídní  

Kapacita školy:    ZŠp  102 žáků  ŠD    12 žáků 

Zájmová činnost:    dle nabídky DDM Vimperk                                 

…………………………………………………………………………………………….. 

Režim školy:  stanoven provozním řádem  

http://www.zsp-vimperk.cz/
mailto:zspvimperk@seznam.cz
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I. Všeobecná část 

1.1. Právní východiska 

 

 Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v  platném znění 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání 

 Nařízení vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků 

 Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 Vyhláška MŠMT č.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro 

zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Vyhláška  č.256/12  Sb., novela vyhlášky č.48/2006 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

 Vyhláška č.364/2005 Sb., o vedení dokumentace 

 vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných 

 

 

 

1.2. činnost školy se dále řídí 

 Předpisy a metodickými pokyny MŠMT ČR 

 Pokyny a nařízeními OŠMT  KÚ  JK 

 Doporučením ČŠI 

 Vnitřními dokumenty školy (podrobněji v 1.4.) 
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1.3.  Základní charakteristika školy a poslání školy 

1.3.1. ZákladníŠkola sdružuje: 

 Základní školu praktickou – pracoviště Vimperk a odloučené pracoviště Volary 

 Základní školu speciální – pracoviště Vimperk 

 Školní družinu na pracovišti Vimperk 

 

1.3.2. Charakteristika 

   Škola poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili 

potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, 

aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a 

spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní 

prostředí. Škola poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Ukončením školního vzdělávacího programu základního 

vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.  

 

    Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy (na pracovišti 

Vimperk). Organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k 

pravidelné denní docházce. 

 

 Pracoviště Vimperk 

Škola se nachází v jedné budově, má 3 třídy vybavené IC technikou, třídu na 

pracovní vyučování I. stupně, dílnu kovo-dřevo pro výuku Pv, cvičnou kuchyňku, 

malou tělocvičnu, univerzální učebnu s interaktivní tabulí pro výuku Hv, Vv, Pv dívky 

a školní družinu. U budovy školy je malá zahrádka pro pěstování květin. Školní 

stravování je zajištěno v jídelně Střední školy Vimperk. 

 

 Pracoviště Volary 

Škola má k dispozici 2 učebny, kabinet a sborovnu vše v samostatném pavilónu ZŠ 

Volary.  Na výuku Tv je využívána tělocvična a hřiště ZŠ. Pro výuku Pv je využívána 

dílna kovo-dřevo, školní kuchyňka ZŠ, dále je nám přidělen v areálu ZŠ pozemek o 

rozloze 200m2. Školní stravování je zajištěno v téže ZŠ.  
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1.4. Dokumentace školy 

Systém dokumentů školy 

  

Vnitřní dokumenty školy   

 Řády 

 Směrnice, plány, rozvrhy, předpisy 

- Organizační 

- Účetní a hospodářské 

- BOZ (určeno pro žáky)  

- BOZP (určeno pro zaměstnance) 

 Ostatní (pokyny, rozhodnutí, inf.)  

 

Smlouvy 

 Nájemní smlouvy 

 Smlouvy o pronájmu 

 Smlouvy s lékaři 

 Smlouvy dodavatelské 

 

 

 

  Dokumentace školy je vedena v souladu s právními normami (§28 Zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání), je uložena v ředitelně školy a poté je archivována dle zákona o 
archivnictví a o účetnictví. 

 

Dokumentace školy: 

 Zřizovací listina, Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol 

 Třídní knihy, třídní výkazy 

 Školní řád (vnitřní řád pro žáky) 

 Rozvrh hodin 

 Záznamy z pedagogických rad 

 Dokumentace o přijímání ke vzdělávání 

 Školní vzdělávací programy (ŠVP) 

 ŠVP pro ZŠ pro žáky s lehkým mentálním postižením (zpracovaný dle 
RVP ZV) 

 ŠVP pro ZŠs I. pro žáky se středně těžkým mentálním postižením 

 ŠVP pro ZŠs II. pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným 
postižením více vadami 

 ŠVP ŠD 

 Kniha úrazů 

 Protokoly o konání zkoušek (opravných) 

 Hospodářská dokumentace a účetní evidence, evidence majetku (SŠ 
Nerudova) 

 Personální evidence a mzdová dokumentace (SŠ Nerudova) 

 Protokoly a záznamy o provedených kontrolách 

 Dokumentace BOZP a PO 
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 Výroční zprávy          
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II. Organizační členění 

Definice jednotlivých částí školy a funkčních míst (vedoucí, zástupci) 

Povinnosti a práva pracovníků vyplývající z organizační struktury 

 

2.1. Části školy 

 

ZŠ  - Základní škola 

 zajišťuje výchovu a vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením 

 na pracovišti ve Vimperku je vedoucím pracovníkem zástupce ředitele školy  

 na pracovišti ve Volarech je vedením pověřen vedoucí pracovník odloučeného 

pracoviště, který je podřízen řediteli školy. Zastupuje ředitele školy v době 

jeho nepřítomnosti. 

 výchovu a vzdělávání realizuje třídní učitel ve spolupráci s asistentem 

pedagoga  

 

ZŠs  - Základní škola speciální  

 zajišťuje výchovu a vzdělávání pro žáky se středně těžkým, těžkým a 

hlubokým mentálním postižením 

 vedoucím pracovníkem je zástupce ředitele školy 

 výchovu a vzdělávání realizuje třídní učitel ve spolupráci s asistentem 

pedagoga 

 

ŠD - Školní družina  

 je školským zařízením Základní školy   

 navazuje na program školy a tvoří s ní jeden organizační celek  

 realizuje výchovně vzdělávací činnost pravidelnou prací jednoho oddělení a 

případně zájmových útvarů 

 svou činností se podílí i na pořádání příležitostných akcí školy 

 výchovu a vzdělávání realizuje jediná vychovatelka školní družiny, která je 

přímo podřízena řediteli školy 
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2.2. Provoz školy 

 

 je stanoven Provozním řádem 

 učitelé pracují podle schváleného rozvrhu hodin, dohledů vyvěšených ve 

sborovně a na chodbách školy 

 učitelé plní úkoly podle pracovního řádu a týdenního pracovního plánu, který 

je společně projednán, schválen a vyvěšen ve sborovně 

 pedagogický pracovník pověřený zástupem na odloučeném pracovišti Volary 

plní úkoly podle předepsané náplně práce 

 vychovatelka pracuje podle ročního plánu školní družiny rozpracovaného do 

týdenních plánů 

 školník  pověřený školnickými pracemi - pracuje podle náplně své práce, dále 

zajišťuje malou údržbu v rámci své pracovní náplně (velká údržba se provádí 

dodavatelský), dodržuje stanovenou pracovní dobu na ZŠ 

 uklízečka provádí úklid dle náplně práce a dodržuje stanovenou pracovní dobu 

 dělenou pracovní směnu nemá žádný z pracovníků školy 

                                                          

 bez souhlasu ředitele školy nelze provádět: 

- prohlídku školy 

- hospitace v hodinách 

- šetření žáků (OSPOD, Policie..) 

- provozování odpolední zájmové činnosti 
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III. Řízení školy 

Podrobná specifikace práv, povinností ředitele školy a specifikace hlavních směrů rozhodování 

Seznamy vnitřních předpisů školy, které se přímo nebo nepřímo dotýkají řízení školy. 

 

 

3.1. Na řízení školy se podílí: 

ředitel školy, vedoucí odloučeného pracoviště, tým pracovníků (VP, MP, ICTK, ICTS, 

EŠ, VŠD, ZŘ, VOP), Pedagogická rada, Školská rada a Rada rodičů  

 

 

Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný Radou kraje: Ing. Petr Žuravský 
 

 vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 zákoníku práce, 2. stupeň řízení, 

řídí jednoho  vedoucího zaměstnance na 1. stupni řízení a jednoho vedoucího 

zaměstnance na 0. stupni řízení a práci podřízených zaměstnanců školy. 

 Jedná ve všech záležitostech jménem školy, je odpovědný radě kraje za 

činnost organizace. 

 Zajišťuje naplňování poslání školy a jejího rozvoje. 

 Řídí provoz školy a spravuje majetek jemu svěřený. 

 Je zaměstnavatelem zaměstnanců školy, vykonává práva a povinnosti 

zaměstnavatele dle zákoníku práce a prováděcích předpisů. 

 Odpovídá za vytvoření a účinnost systému vnitřní kontroly. 

 V době nepřítomnosti ředitele je jmenován pověřený člen pedagogického 

sboru jeho zastupováním a je oprávněn vyřizovat neodkladné záležitosti. 

 plní funkci zaměstnavatele a vedoucího organizace  

 

 

 

 

Zástupce ředitele v době jeho nepřítomnosti  

 je pověřený pedagogický pracovník: Mgr. Helena Švehlová 

 plní úkoly delegované ředitelem, řeší neodkladné záležitosti     

 v době nepřítomnosti ředitele  

 
Vedoucím odloučeného pracoviště je pověřena Mgr. Soňa Tuháčková 



14 

 

 je pověřena zastupováním ředitele školy v době jeho nepřítomnosti na 

pracovišti ve Volarech 

 je oprávněna řídit a kontrolovat práci zaměstnanců odloučeného pracoviště  

 dávat závazné pokyny zaměstnancům na odloučeném pracovišti 

 zaměstnanec podle §124, odst. 4 zákoníku práce, 0. stupeň řízení  

 organizuje, řídí a kontroluje práci pedagogických pracovníků a asistentů 

pedagoga a dává jim k tomu účelu závazné pokyny.   

 

3.1.1. Ředitel školy 

 

1. Je statutárním orgánem organizace (jedná jménem školy, poskytuje informace)  

2. Je zaměstnavatelem všech zaměstnanců školy, plní povinnosti vedoucího 

organizace, jmenuje a odvolává svého zástupce, pověřuje další zaměstnance 

funkcemi a úkoly v rámci předmětu činnosti školy  

3. Vypracovává koncepci a plány školy, organizuje provozně ekonomické činnosti 

4. Kontroluje a zodpovídá za : 

 plnění učebních plánů a osnov 

 odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy 

 efektivní využívání finančních prostředků a dodržování rozpočtové kázně a 

funkčnost vnitřního kontrolního systému a zajištění BOZP  a PO 

 vedení předepsané dokumentace 

5. Kontroluje a hodnotí: 

 práci pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců 

6. Kontroluje vzdělávací výsledky žáků 

7. Zajišťuje a zodpovídá: 

 za vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 zpracování a zpřístupnění výročních zpráv 

 vytváření podmínek pro činnost České školní inspekce a přijetí následných 

opatření  

 vytváření podmínek pro činnost Rady školy 

 předsedá a řídí pedagogickou radu 

 plnění úkolů vůči zřizovateli   

8. Vede: 

 pokladnu a její dokumentaci 
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 zastupování nepřítomných pracovníků 

 evidenci odpracované doby 

 evidence pošty 

 podklady pro platy 

 

9. Rozhoduje o: 

 přijetí k základnímu vzdělávání 

 přijetí z důvodu přestupu žáka 

 převedení žáka do jiného vzdělávacího programu 

 zařazení žáka do odpovídajícího ročníku školy  

 povolení o doplnění základního vzdělání 

 organizaci a podmínkách provozu školy 

 všech pracovně právních záležitostech ve škole 

 o hospodaření s FKSP 

 zajišťuje styk s médii a s úřady 

 

 
 

3.1.2. Pověřený zástupce ředitele školy v době jeho 
nepřítomnosti 

 

 Vyřizuje v nezbytném rozsahu jen neodkladné záležitosti.  

 Je povinen bezodkladně informovat ředitele školy, případně zřizovatele, o 

všech zjištěných problémech, nedostatcích a rizicích.  

 V době nepřítomnosti ředitele školy ve Vimperku jedná jeho jménem Mgr. 

Helena Švehlová. Pokud je nepřítomna, tak jedná pověřený pedagogický 

pracovník, který je pro tento den určený. 

 
 
 
 
 

3.1.3. Vedoucí odloučeného pracoviště Volary 

 

 Vedoucím odloučeného pracoviště (zastupuje ředitele školy v době jeho 

nepřítomnosti na pracovišti ve Volarech) je pověřena Mgr. Soňa Tuháčková, 
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která je oprávněna řídit a kontrolovat práci zaměstnanců odloučeného 

pracoviště a dávat jim závazné pokyny 

 řídící činnost: 

- usiluje o dobré jméno pracoviště na veřejnosti, o dobré vztahy zaměstnanců, 

žáků rodičů i veřejnosti ke škole 

- jedná jménem školy s rodiči ve věcech týkajících se žáků odloučeného 

pracoviště 

- odpovídá za průběh vyučovacího režimu 

- operativně zajišťuje zastupování nepřítomných pracovníků 

- připravuje podklady pro nároky pracovníků na nad úvazkovou práci a 

navrhuje odměny pracovníkům 

- kontroluje práci pedagogických pracovníků (dodržování pracovní doby, 

dodržování výuky dle rozvrhu, dodržování dohledů, vedení dokumentace.). 

- zajišťuje provedení inventarizace na pracovišti 

v době její nepřítomnosti na pracovišti ve Volarech ji zastupuje Eva Jírovcová  

 

3.1.4. Pedagogická rada 

 
   Poradním orgánem ředitele ve věcech pedagogických je pedagogická rada. 

Pedagogickou radu svolává ředitel školy 5x do roka a projednává s ní všechny 

zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti 

školy. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci.  

 

Pedagogická rada má tyto následující pravomoci: 

a) vyjadřuje se k programům školy, základním dokumentům pedagogického 

charakteru 

b) má právo být seznámena se změnami v personálním obsazení školy, se 

zásadami chodu školy, se změnami pracovního řádu, vnitřního řádu školy, 

provozních řádů školy, se změnami ve vnitřních směrnicích, které se týkají 

FKSP, odměňování zaměstnanců  

c) schvaluje: 

 výsledky výchovně vzdělávací práce 

 opatření k posílení kázně 

 školní řád a klasifikační řád jako jeho součást 
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3.1.5. Školská rada 

(Výňatek ze zákona č.561/2004 Sb  ve znění ze dne 1.1.2012, §167, §168) 
 

 je konzultačním orgánem ředitele  

 Školská rada je orgán umožňující podílet se na správě školy, zřizuje ji 

zřizovatel školy, který stanoví počet jejích členů (3) a vydá její volební řád. 

Třetinu členů rady školy jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci 

žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem rady školy nemůže 

být ředitel školy. 

 Funkční období členů jsou 3 roky. 

 Školskou radu svolává její předseda, nejméně 2 x ročně. Na svém prvním 

zasedání členové stanoví svůj jednací řád.  

 Školská rada se: 

 podílí se na správě školy 

 vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 

uskutečňování 

 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

 schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy 

 projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 

vykonávajícím státní správu ve školství  

 Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole. 

Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel 

školy, pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. 

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím 

není dotčeno. 

 Školská rada se do 1 měsíce od předložení ředitelem, vyjádří ke 

schvalovaným dokumentům. Pokud Školská rada tento dokument neschválí, 

ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. 

Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. 
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 podává návrh na odvolání ředitele 

 podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy 

 

3.1.6. Rada rodičů (RR) 

 je samostatný subjekt, reprezentovaný zástupci z řad rodičů žáků  

 RR je partnerem vedení školy. Její hlavní náplní je spolupráce se školou, 

vytváření podmínek pro zlepšení činnosti školy v oblasti výchovné, 

materiální a zájmové. Cílem činnosti je rovněž pomoc při zajišťování akcí 

organizovaných školou (sportovní, kulturní, poznávací a další)..   

 RR se schází dle potřeby, minimálně však 2x ročně. Na své jednání 

zpravidla zve zástupce vedení školy. 

 RR spravuje finanční prostředky poskytnuté rodiči a sponzory. Vede řádnou 

evidenci příjmů a výdajů a pravidelně je zveřejňuje. Získané finanční 

prostředky jsou nezávislé a oddělené od finančních prostředků školy 

 

 

3.1.7. Tým pracovníků 

 

 Je konzultačním orgánem ředitele školy  

 Patří sem výchovný poradce (VP), metodik prevence (MP), zástupce 

ředitele (ZŘ), vedoucí odloučeného pracoviště (VOP), vychovatelka.  

 Ředitel svolává jednání s nimi dle potřeby nebo na jejich žádost.  

 Tým pracovníků se podílí na plánování, prezentaci školy, depistáži a 

hodnoceni. 
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3.2. Činnosti řízení a správy školy 

3.2.1. Provoz a řízení školy 

 Vyplývá z organizačního schématu, vnitřních předpisů a z jednotlivých 

pracovních náplní.  

 Zaměstnanci se řídí schválenými plány akcí, úkoly z porad a pokyny ředitele 

v rámci jeho kompetencí. 

 Zástupce ředitele školy svolává 1x za 14 dní nebo dle potřeby provozní 

poradu s učiteli 

 V době nepřítomnosti zástupce ředitele ho zastupuje pověřený pedagogický 

pracovník.  

 Vyučování stanovené rozvrhem školy může být zrušeno pouze rozhodnutím 

ředitele školy. 

 Povinnosti a práva žáků vymezuje Školní řád. 

 Vstup do budovy -  osoby, které nejsou zaměstnanci ani žáky se hlásí 

v kanceláři školy. 

 Evidencí majetku je pověřený ped. pracovník a správci kabinetů. Podávají 

návrhy na odpisy. 

 Archivování písemností je prováděno podle skartačního řádu  

 

3.2.2 Výchovně vzdělávací proces 

 Tvorbou učebních plánů pro jednotlivé předměty jsou pověřeni učitelé dle 

úvazků a v souladu s daným RVP ZV.  

 Do učebních plánů zařazují integrovaný předmět – výchova ke zdraví a témata 

mimořádných událostí. 

 Ředitel školy ve spolupráci s pověřeným pracovníkem vypracuje učební plán 

pro žáky (rozvrh hodin), rozvrhne týdenní rozsah přímé a nepřímé vyučovací a 

výchovné činnosti (pracovní úvazky) a rozvrhy pracovní doby pro jednotlivé 

pedagogické pracovníky. Dbá při tom na dodržování psychohygienických 

norem a zásad. 

 Dále pověřený pracovník vytvoří rozpis dohledu nad žáky o přestávkách. 

 Výchovně vzdělávací proces se řídí Školním řádem, Pracovním řádem a 

Provozním řádem. 
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3.3. Přehled vnitřních řídících  
a organizačních předpisů školy 

(dokumentace uložena v kanceláři školy) 

 

3.3.1. Oblast správy písemností: 

 a) Spisový a skartační řád 

 b) Směrnice k poskytování informací 

3.3.2. Oblast ekonomiky a správy majetku:   

(dokumentace uložena na SŠ a ZŠ Nerudova 267) 

 a) Směrnice pro vedení účetnictví, zpracování a oběh účetních dokladů 

 b) Odpisový plán 

 c) Směrnice pro hospodaření s majetkem 

 d) Směrnice pro inventarizaci majetku 

 e) Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad  

  (součást vnitřního platového předpisu) 

 f) Směrnice k ochraně majetku 

3.3.3. Oblast pracovně právní: 

 a) Pracovní řád (vnitřní řád pro zaměstnance) 

 b) Vnitřní platový předpis 

 c) Zásady pro tvorbu a čerpání FKSP 

 d) Provozní řád 

 e) Řády odborných učeben (třídy s ICT, třída s INT tabulí, Pv dílny, kuchyňka, 

 Tv) 

 f) Směrnice pro poskytování OON 

 g) Směrnice k poskytování první pomoci a evidenci školních úrazů 

 h) Směrnice k zajištění BOZP a PO 

 i) Rozhodnutí ředitele školy a organizační změny 

 j) Souhlasy a seznámení 

 k) Pověření 

 l) Rozvrhy pracovní doby a dozorů 

 3.3.4. Oblast výchovy a vzdělávání: 

 a) Školní řád (vnitřní řád pro žáky)  

 b) Školní vzdělávací programy (ZŠ, ZŠs, I. a II., ŠD) 

 c) Pokyn ředitele k pořádání školních výletů 

 d) Učební plány jednotlivých předmětů 
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 e) Rozvrh hodin  

IV. Funkční členění školy 

Specifikace vztahů mezi oblastmi řízení školy.  
Strategie, personalistika, materiální vybavení, řízení vyučovacího procesu. 

Vymezení principů, kompetencí a odpovědnosti. Odkazy na podrobnější dokumenty. Zastupitelnost. 
 

 

4.1. Pověření pracovníků 

 
 

4.1.1. Rozdělení funkcí pracoviště Vimperk 
    (Správa kabinetu, inv. knihy, karty) 
 

  
  
       

Y. Škvrnová 

 Český jazyk + žák. a učit. knihovna             

 Pv-dílny 
  
 

     M. Zahradníková 
 

 Pv-práce v domácnosti + učebna s interaktivní tabulí 
 

     
    

E. Fleischmanová 

 Tělesná výchova + tělocvična (malá)         

 Fond učebnic     
    
                             

O. Juřicová 

 Sborovna                                        

 Školní družina  
    
                    

H. Švehlová 

 Inventář školy                              

 Přírodní vědy   

  
 
 
4.1.2. Rozdělení dalších úkolů Vimperk: 
O. Juřicová 

 Garant dopravní výchovy                                       
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 Bezpečnostní technik   

 Správa web. stránek školy                                        

 Vedení kroniky                                                         

 Zdravotník školy                              

 Doplňování  lékárniček      

 Bezpečnost práce       

 Výzdoba školy – chodba nahoře, schodiště  
  

Y. Škvrnová      

 Pracovník pověřený koordinací prev. aktivit       

 Chodby, schodiště výzdoba patro    

 Školní metodik prevence                   

 Koordinátor výchovy k ochraně za mimoř. Situací  

 Ovoce a mléko do škol 
 

E. Fleischmanová    

 Garant ekologické výchovy                                         

 Fotogalerie (zpracování foto) PC, fotokronika, prezentace    
Výzdoba školy – chodba přízemí – vstup   

 Inventarizační komise - člen                

 Akce ke Dni Země, eko                 

 Koordinátor environmentální výchovy    
 
M. Zahradníková 

 Šablony 

 Soutěže 

 ICT správce 

 ICT koordinátor 
 
H. Švehlová         

 VP                                                                        

 Metodické sdružení 1.- 9.p.r.                                  

 Zástupce ředitele     

 Prezentace školy (tisk), kompletace, odesílání   

 Posuzování nabídek DVPP a akcí pro pedagogické pracovníky   

 Školní matrika                                       

 Archiv                                                    

 Inventarizační komise    - předsedkyně              

 Bezpečnost práce  

 Tvorba rozpisu dohledu nad žáky 

 Archivace dokumentace 

 Správa kotelny 

 Revize elektro, komíny, plyn, TV nářadí 

 šablony  

 Uskutečňuje kontakt s SPC a dohlíží na platnost a realizaci PO 
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Společné pověření 

 Předzahrádka – Pv, ŠD, školník, dle PP 

 Úklid v okolí školy  TU, učitelé Pv, ŠD, ŠK, uklízečky 

 Inventarizační komise             H. Švehlová- předsedkyně 

                                                             Členové: Juřicová, Fleischmanová 

 

 

 

 

4.1.3. Rozdělení funkcí - pracoviště Volary  

   (Správa kabinetu, inv. Knihy, karty): 

 

S.Tuháčková 

 Správa pozemku a nářadí                           

 Vedoucí odloučeného pracoviště 

    

I.Chlumecká 

 Sborovna   

                                                            

E.Jírovcová 

 Inventář školy                                                        

 Fond učebnic, UK     

 

4.1.4. Rozdělení dalších úkolů Volary: 
 

E.Jírovcová 

 Pracovník pověřený koordinací prev. aktivit        

 Školní metodik prevence              

       

S.Tuháčková 

 Garant ekologické výchovy                                   

 Garant dopravní výchovy                                         

 Příspěvky do kroniky ve Vimperku     

 VP                                                                        

 Fotogalerie (zpracování foto) PC, fotokronika, prezentace     

 Doplňování lékárniček      

 Dopravní výchova      
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 Bezpečnost práce  

 Akce ke Dni Země, eko                 

 

 

 

 

 

  4.1.5 Další úkoly VLR/VPK – společné 

 

 Výstavy ve městě                          učitelé PV 

 Organizace SHM                       učitelé TV 

 Pedagogická praxe    učitelky,  vychovatelka ŠD 

 Organizace výletů a exkurzí   TU a příslušní učitelé 

 Organizace soutěží      příslušní učitelé podle plánu 

 Zápisy pedagogických rad                   všichni učitelé dle rozpisu 

 Inventární přehledy ve třídách   všichni učitelé 

 Inventarizace svěřeného majetku  pověření pracovníci 

 

 

 

4.2. Zastupitelnost 

 vzájemná zastupitelnost ředitele školy a pověřeného pedagogického 

pracovníka 

 vzájemná zastupitelnost vedoucího pracovníka odloučeného pracoviště a 

pověřeného ped. pracovníka 

 vzájemná zastupitelnost pedagogických pracovníků 

 vzájemná zastupitelnost pedagogických pracovníků a vychovatelky ŠD 

 zastupitelnost pracovníka pověřeného školnickými pracemi pedagogickými 

pracovníky 

 

 

4.3. Předávání a přejímání provozních funkcí 
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 při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel 

školy převzetím agendy (třídnictví, kabinet, služ.funkce) jiného pracovníka 

školy, případně určeného zastupujícího pedagoga - důchodce 
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V. Pracovníci  

(ped a neped – uč, vych, náplně, DVPP, péče o zam. FKSP, hodnocení  a vyřizování stížnost) 

Stručné vymezení principů řízení, oceňování práce, práv a povinností.  

Dále odkaz na pracovní řád a vnitřní platový předpis. 

Pracovní náplně. 

 

5.1. Všeobecné povinnosti,  
práva a odpovědnost zaměstnanců 

 

 Seznámit se s organizačním řádem a příslušnými vnitřními předpisy 

školy, s pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení  a 

řídit se jimi, plnit pokyny ředitele školy a jeho zástupce.  Dodržovat pracovní 

náplň. Dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu. 

 Chránit oprávněné zájmy zaměstnavatele. 

 Dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

protipožární předpisy.  

 Chránit majetek a šetrně zacházet s inventářem školy, využívat jej pouze pro 

plnění pracovní náplně v rámci předmětu činnosti školy. 

 Nákupy, objednávky zboží a služeb zaměstnanci provádějí na základě 

předchozího souhlasu a pověření ředitelem školy. 

 Pracovní cesty (kurzy, školení, DVPP, třídní akce aj.) povoluje a 

zaměstnance vysílá ředitel školy. 

 Povinnost dodržovat ochranu osobních údajů, zásady poskytování informací a 

nesdělování výše platu. 

 Povinnost informovat ředitele školy o zjištěných bezpečnostních, 

majetkových, finančních a právních rizicích. 

 Právo vyžadovat nápravu nedostatků a plnění zaměstnavatele dle Zákoníku 

práce. 

 Za vykonanou práci obdrží zaměstnanec plat podle platných předpisů a 

ujednání. 

  Ze své činnosti jsou všichni zaměstnanci odpovědni řediteli školy. 

 

 Při odchodu zaměstnance nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří 

ředitel školy převzetím jeho agendy jiného zaměstnance a převzetí bude 

potvrzeno písemně.  
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5.2. Rozdělení zaměstnanců 

5.2.1. Vedoucí pracovníci 

 Ředitel školy  - plní funkci zaměstnavatele a vedoucího organizace  

 Zástupce ředitele – pověřený pedagogický pracovník, který plní úkoly 

delegované ředitelem, v době jeho nepřítomnosti řeší neodkladné záležitosti     

 Vedoucí odloučeného pracoviště – pověřený pedagogický pracovník: plní 

úkoly delegované ředitelem.  

 

5.2.2. Pedagogičtí pracovníci 

 Učitelé: 

Vykonávají pedagogickou činnost v souladu se Školským zákonem a 

související činnosti dle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských 

zařízení a pokynů ředitele a zástupce. Z řad učitelů ředitel pověřuje třídní 

učitele, výchovného poradce, správce sbírek, metodika ICT, školního 

metodika prevence, koordinátora environmentální výchovy… 

 Asistenti pedagoga 

realizují pomoc žákům při výchově a vzdělávání podle stanovených postupů 

a podle pokynů pedagogických pracovníků 

 Vychovatel 

realizuje výchovu a vzdělávání ve školní družině dle své pracovní náplně a 

plánů, je přímo podřízen řediteli školy 

5.2.3.  Nepedagogičtí pracovníci . 

 Uklízečka -  kvalitní a včasný úklid přidělených úklidových prostor, hlášení 

závad a potřebných oprav řediteli školy, evidence spotřebovaných čisticích 

prostředků 

 Školník/pracovník provádějící školnické práce - zajišťuje funkční, bezpečný 

a úhledný stav školy po materiální stránce, monitoruje potřebné opravy a 

změny, včas odstraňuje závady a realizuje opravy, informuje ředitele školy a 

případně s ním konzultuje další postup. Provádí drobné údržbářské práce a 

opravy. 
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5.2.4. Ostatní – pověření 

 Jednotlivá pověření jsou uvedena v příloze OŘ č.6. 

 

5.2.4.1. Správci kabinetů: 

 dbají na pořádek v kabinetech, řádné uložení učebních pomůcek a jejich 

evidenci 

 pečují o dobrý stav učebních pomůcek 

 zapůjčují pomůcky ostatním vyučujícím, provedenou zápis do sešitu výpůjček 

a dbají na vrácení pomůcek 

 bez dovolení správce kabinetu nejsou výpůjčky dovoleny 

 v závěru kalendářního roku provede inventarizaci 

 

5.2.4.2. Učitelé tělesné výchovy 

 vstup do tělocvičny je povolen jen v přítomnosti učitele nebo vychovatelky ŠD 

 zabezpečují respektování zásad pro užívání tělocvičny 

 dbají na převléknutí žáků do cvičebního úboru 

 cvičí ve svých cvičebních úborech 

 každý vyučující zodpovídá za svoji skupinu žáků 

 aktivně se podílejí na ochraně žáků při cvičení 

 dbají zdravotního stavu žáků a respektují pokyny lékařů 

 zabezpečují otevírání a zavírání tělocvičny 

 

5.2.4.3. Učitelé pracovního vyučování 

 zabezpečují dodržování řádu dílen, školní kuchyňky a školních pozemků 

 dbají na vhodné oblečení žáků 

 před každou hodinou Pv seznámí žáky s programem práce, použitém nářadí a 

nástrojích a o jejich bezpečném používání 

 každý vyučující se plně věnuje své svěřené skupině a je v neustálém kontaktu 

se skupinou 

 žákům je zakázán vstup do strojovny a do skladu nářadí do skladu zahradního 

nářadí je povolen vstup žákům pouze v doprovodu učitele 
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5.2.4.4. Výchovný poradce 

 zabezpečuje styk rodičů se školou 

 sjednocuje výchovné působení a je poradcem tř. učitele a vychovatelky ŠD 

 řeší veškeré závažnější výchovné problémy na škole 

 pracuje iniciativně podle vlastního plánu práce 

  zabezpečuje vhodný výběr učebního oboru vycházejících žáků a zajistí 

včasné odeslání přihlášek do OU, poskytuje informace o možnostech dalšího 

vzdělávání  

 Uskutečňuje kontakt s SPC a dohlíží na platnost a realizaci PO 

Odpovídá za: 

 své činnosti řediteli školy 

 spolupracuje s učiteli, koordinuje s nimi postupy, vede evidenci žáků (SPU, 

integr. žáky…), spolupracuje s rodiči žáků, spolupracuje s PPP a SPC. 

 Uskutečňuje kontakt s SPC a dohlíží na platnost a realizaci PO 

 profesionální orientaci vycházejících žáků 

 spolupracuje s Úřadem práce a dalšími institucemi, které se podílejí na 

odstraňování patologických jevů mezi školní mládeží 

 poskytování poradenské činnosti pro rodiče a žáky při volbě povolání 

 správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních učilišť 

 zpracování přehledů o přijetí žáků 

 soustřeďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči, soustřeďování 

individuálních učebních plánů 

 Zajišťuje styk s  úřady 

 předání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým 

pracovníkům 

 Ostatní činnosti jsou popsány v pracovní náplni výchovné poradkyně školy. 

 

5.2.4.5. ICT správce 

 zabezpečuje chod PC sítě, funkčnost hardwaru 

 zajišťuje instalaci softwaru 

 dohlíží na digit. výuku 

5.2.4.6. ICT koordinátor 

 spolupracuje s ped. pracovníky 

 pedagogické pracovníky seznamuje s nainstalovanými programy a možnostmi 
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využití PC sítě 

 doporučuje a zprostředkovává DVPP v této oblasti 

5.2.4.7. Školní metodik prevence: 

 pověřený pracovník poskytne informace o škodlivosti návykových látek žákům 

a jejich rodičům 

 zabezpečí dostupnou literaturu, videokazety, CD, DVD, odkazy na webové 

stránky s touto problematikou, bude spolupracovat s PPP, OSVZ 

 eviduje záškoláctví žáků a zkoumá jeho příčiny 

 aktivně pracuje podle vlastního plánu práce a MPP 

 

5.2.4.8. Povinnosti školního dozoru: 

 pracovníci vykonávají dohled podle rozpisu dozorů, dozírají na chování žáků 

na chodbách, ve třídách, na WC a vyžadují respektování hygienických zásad 

a usměrňují pohyb žáků po chodbách po dobu dozoru otevřou všechny dveře 

od tříd a neustále je kontrolují (zavřená okna, chování žáků ve třídě..)  

 pracovníci vykonávající dohled dbají, aby žáci nepřecházeli do ostatních tříd a 

z přízemí do patra a naopak. 

 dohledy na obědě dbají především bezpečného přechodu všech žáků do 

školní jídelny a zpět. Vi: cesta na oběd- škola-přechod u školy - jídelna DM - 

zpět stejnou cestou. Dohledy dbají rovněž na správné stravování všech 

přihlášených žáků (kultura stolování) 

 

 

5.3. Pracovní náplně 

 

5.3.1. Učitelé 

 

5.3.1.1. Pracovní náplň je vymezena: 

 Školským zákonem a prováděcími předpisy ( vyhláška o základních 

školách, učební plány a osnovy)  

 účelem a předmětem činnosti, pro který je škola zřízena 

 koncepcí a vnitřními předpisy školy (organizační řád, školní řád, klasifikační 

řád, prevence rizikového chování, ochrana majetku)  

 Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, pracovní 
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smlouvou a souvisejícími pokyny zaměstnavatele 

5.3.1.2. Učitelé:  

 V rámci výše uvedených předpisů a povinností jsou oprávněni samostatně 

volit efektivní formy a metody pedagogické práce a vedle schválených 

učebnic využívat doplňkové výukové materiály dle vlastní volby   

 

 

5.3.1.3. Učitelé:   

 Bezodkladně informují ředitele školy o vážnějších prospěchových, 

kázeňských, zdravotních a rodinných problémech žáků. 

Případné úlevy a opatření vyplývající ze zdravotních nebo rodinných problémů 

realizují až po schválení ředitelem školy na základě doložené žádosti 

zákonného zástupce  

 

5.3.1.4. Učitelé:   

Informují zákonné zástupce žáků o průběhu výchovy a vzdělávání žáka 

 pravidelně na třídních schůzkách  

 při konzultační hodině třídního učitele 

 prostřednictvím e- mailu 

 jednorázově na základě žádosti zákonných zástupců, v pracovní době na 

pracovišti buď osobně, telefonicky nebo písemně  

při zhoršení prospěchu nebo docházky  

 

5.3.1.5. Učitelé:  

Dodržují ochranu osobních údajů žáků, tyto údaje sdělují řediteli školy. 

 

5.3.1.6. Nesdělují žákům, zákonným zástupcům ani jiným fyzickým nebo 

právnickým osobám informace z pedagogických porad ani jiné informace, které 

se dovědí v souvislosti s výkonem povolání, kromě informací právními předpisy 

a ředitelem školy určených jako výstup ke zveřejnění. 
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Informace o průběhu hlasování pedagogické rady informace o záležitostech 

v řešení a informace o osobních údajích (žáků i zaměstnanců) se dle Zákona o 

svobodném přístupu k informacím neposkytují.  

5.3.1.7. Třídní učitelé  

  (v době jejich nepřítomnosti jejich zástupci) vedou předepsanou dokumentaci 

o třídě, evidenci a omluvy nepřítomnosti žáků, informují žáky o vnitřních 

předpisech a pokynech, které se jich týkají (školní řád, klasifikační řád, 

prevence zneužívání návykových látek, bezpečnostní pokyny, ochrana 

majetku), předem projednávají se zástupcem ředitele třídní a mimotřídní akce a 

po schválení o nich informují žáky a zákonné zástupce, informují ředitele o 

problémech ve třídě a podávají návrhy na pochvaly a kázeňská opatření. 

Pochvaly, napomenutí a důtky třídního učitele udělují v rámci školního a 

klasifikačního řádu ve své kompetenci. 

  Třídnické záležitosti neřeší během vyučovacích hodin (kromě výjimečných 

akutních případů). O volných hodinách, před nebo po vyučování mohou  

realizovat třídnické hodiny (neúčast žáků na nich však nelze započítávat do 

absencí).  

 

      5.3.1.8. Zajišťují styk s úřady ( OSPOD, Policie ČR, lékaři,  ...) 

 

 

 

5.3.2. Asistent pedagoga 

 zajišťuje výchovně vzdělávací činnost podle přesně stanovených postupů 

učitele zaměřenou na potřeby žáka ve třídě. 

 

 zajišťuje výchovné práce při vytváření, prohlubování a upevňování 

hygienických, společenských a pracovních návyků (vedení ruky při psaní, 

pomoc při pracovní a výtvarné výchově, práce ve výukových předmětech 

podle pokynů vyučujícího a uplatnění vlastních návrhů a námětů při práci 

s žáky, pomoc dítěti při oblékání, zajišťování přípravy a úklidu pomůcek a 

čistoty pracovního místa, pomoc při přemisťování, pomoc při podávání jídla a 
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pití) 

 

 

 

 

 

5.3.3. Vychovatelka ŠD 

 je přímo podřízena řediteli školy 

 očekává žáky na začátku své pracovní doby ve třídě ŠD. 

 vychovatelka ŠD po ukončení činnosti jednotlivých žáků dohlédne na odchod 

dětí ze školy 

 jedná jménem školy ve věcech týkajících se dětí ze ŠD 

 zajišťuje výuku a výchovu v oddělení ŠD, diagnostiku a hodnocení svěřených 

žáků, dozor nad žáky  

 je povinna zúčastnit se porad svolaných ředitelem školy, schůzek rodičů, akcí 

pořádaných školou, být ve škole v době stanovené rozvrhem hodin, dozorů a 

zastupování, v době porad a schůzí a dalších případech určených ředitelem 

školy. 

 Předkládá řediteli školy plán práce ŠD a řádně vedenou dokumentaci 

 Vykonává činnost dle náplně práce 

 odpovídá za řízení a úroveň výchovné a vzdělávací práce svěřeného úseku 

 podle pokynů ředitele školy organizuje veškerou činnost 

 odpovídá za řádné využití pracovní doby 

 zpracovává plány práce, roční plán i ostatní plány předkládá řediteli školy ke 

schválení 

 plnění schváleného plánu průběžně kontroluje 

 předkládá řediteli školy požadavky na materiální zabezpečení provozu 

 zajišťuje řádné vedení pedagogické dokumentace na svěřeném úseku 

 zodpovídá za plnění vzdělávacího programu 

 spolupracuje s třídními učiteli 

 organizuje přijímání žáků do školní družiny  

 spolupracuje s rodiči  

Ostatní činnosti jsou popsány v pracovní náplni vychovatelů. 
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5.3.4. účetní (SŠ Nerudova)odpovídá za: 

 včasné zpracování platů, dodržování platových a daňových předpisů 

 platby sociálního a zdravotního pojištění, platby daní, 

 všechny druhy srážek ze mzdy 

 kontakty se zdravotními pojišťovnami, 

 výstupní informace pro FÚ a další kontrolní úřadu vstupující do oblasti mezd 

 platové postupy 

 vedení zápočtových listů, vedení důchodových listů, evidenci pracovních 

příjmů a srážek 

 správnost mzdových rozborů a inventur předkládaných řediteli školy 

 úplnost všech požadovaných mzdových dokumentů 

 podklady pro platové výměry zaměstnancům, předání informace o stavu 

čerpání rozpočtu, čerpání dovolených zaměstnanců  

 veškeré účetnictví, vedení knih faktur, výkaznictví, účetní uzávěrky 

 

5.3.5. Uklízečka odpovídá za : 

 kvalitu své práce řediteli školy 

 za dodržování všech bezpečnostních a protipožárních předpisů 

 za dodržování náplně práce a plnění operativních úkolů ředitele školy 

 kvalitní a včasný úklid přidělených úklidových prostor 

 

5.3.6. Školník/ pracovník provádějící školnické práce: 

 provádí drobné řemeslné práce při opravách a údržbě školy a jejího zařízení, 

práce údržbářské, sklenářské, zámečnické a lakýrnické 

 obsluhuje hlavní energetické uzávěry, reguluje vytápění objektu 

 zajišťuje funkční, bezpečný a úhledný stav školy po materiální stránce, 

monitoruje potřebné opravy a změny, včas odstraňuje závady a realizuje 

opravy 

 zajišťuje úklid před školou a údržbu školního pozemku 
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5.4. Hodnocení pracovníků 

 Hodnocení práce zaměstnanců je oprávněn provádět pouze ředitel školy. 

 Vyjadřovat se k práci pracovníků školy ze strany spolupracovníků je právně i 

eticky nepřípustné, zejména před veřejností, žáky a rodiči (týká se i 

vyjadřování negativního hodnocení vedoucími pracovníky). 

 

 

5.5. Stížnosti na učitele a ostatní zaměstnance 

 Stížnosti na učitele a ostatní zaměstnance vyřizuje ředitel školy 

 stížnosti na ředitele vyřizuje krajský úřad (zřizovatel).  

 Místem pro předávání písemných stížností je kancelář školy  

 stížnost se zapisuje s číslem jednacím do podacího deníku a je předána 

řediteli školy. 

 Stejně se postupuje při podávání žádostí a podnětů.    

 

 

VI. Komunikační a informační systém 

Jasné určení toku informací směrem ven a dovnitř školy. Vymezení odpovědnosti za poskytování 

informací (směrnice). Rozlišení vnitřních a vnějších informací.  

Určení místa, formy a četnosti poskytování informací. 

6.1. Vnitřní komunikační systém, předávání informací 

      6.1.1. Ze strany ředitele k zaměstnancům: 

 Písemně na nástěnce ve sborovně. 

 Ústně na poradách nebo osobně (při závažnějších záležitostech v čase po 

dohodě a po předání podkladů k jednání).    

 Kromě akutních případů, které nesnesou odkladu, vedení školy neprojednává 

s učiteli žádné záležitosti v době vyučovacích hodin.  

 Každý učitel si vždy po příchodu a před odchodem ze zaměstnání přečte 

zápisy na nástěnce a zjistí si změny rozvrhu.  
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 6.1.2.  Ze strany zaměstnanců k vedení školy: 

 Ústně na poradách nebo osobně v čase po předchozí dohodě a po předání 

podkladů pro jednání. 

 

 6.1.3.  Vyřizování záležitostí zaměstnanců: 

 Se mzdovou účetní vyřizují zaměstnanci příslušné záležitosti přes ředitele 

školy. 

 

 6.1.4.  Přijímání a odesílání korespondence  

  řídí se  Spisovým řádem školy č.j. 386/03 z 31.7.2003. 

 Veškerá došlá i přijatá korespondence (e-maily a osobně předávaná) musí být 

zapsána pod svým č.j. v podacím deníku v kanceláři s uvedením předmětu, 

odesílatele a příjemce. 

 Veškerá oficiální korespondence odcházející ze školy musí být podepsána 

ředitelem (v době jeho nepřítomnosti zástupcem) a dle potřeby uvádí, kdo 

záležitost vyřizuje.  

 

 6.1.5. Záležitosti personální a pracovně právní, záležitosti pedagogické, 

organizační a provozní 

 projednávají zaměstnanci přímo s ředitelem školy.  
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VII. Organizační schéma 

7.1. Zobrazení řídící struktury organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola praktická Vimperk 
Ředitel školy  Ing. Petr Žuravský 
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7.2. Zobrazení částí školy 

Základní škola Vimperk 

Ředitel školy: Ing. Petr Žuravský 

Pracoviště Vimperk 

1. máje 127 
Zástupce ředitele Mgr. H. 

Švehlová 

Pracoviště Volary 

U Nádraží 512 
Vedoucí OP 

0. stupeň řízení 
(Zástupce v době nepřítomnosti ředitele) 

Mgr. S. Tuháčková 
 

ZŠ  
Učitelé 

Mgr. H. Švehlová 
Y. Škvrnová 

Mgr. M. 
Zahradníková 
O. Juřicová 
Asist. Ped. 

Daniela Novotná 
 

ZŠ  
Učitelé 

Mgr. S. Tuháčková 
Eva Jírovcová 
as.pedagoga 
I. Chlumecká 

V. Petrák 
A. Slavíčková 

 

ZŠ speciální 
Učitelé 
Mgr. E. 

Fleischmanová 
Mgr. H. Švehlová 

Mgr. M. 
Zahradníková 
Y. Škvrnová 

As.ped 
K. Gubániová 
D. Novotná 

 

Školní družina 

Vychovatelka ŠD 
O. Juřicová 

Provoz školy 

Uklizečka 
K. Košková 

Školnické práce 
L. Uhlíř 

Provoz školy 

- zajišťuje ZŠ Volary 
(nájem) 
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VIII. Závěrečná ustanovení   

proces uvedení v platnost 

 Organizační řád byl projednán  a schválen Školskou radou  

 Všichni pracovníci školy byli seznámeni s organizačním řádem na 

pedagogické radě dne 28.8.2019 

 Organizační řád nabývá platnosti dne 28.8.2019 

 Organizační řád nabývá účinnosti 3.9.2019 

 Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitel školy  

 Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy. 

                                                                                                             

Ve Vimperku 28. 8. 2019                                            

 
                                              ………………………….                 
                                                  Ing. Petr Žuravský 
            ředitel školy 

     

 

Seznam příloh (zde v závěrečné práci nejsou uvedeny):  

1. Archivační a skartační řád 

2. potvrzení o seznámení s organizačním řádem 

3. přidělení funkcí – pověření podle jmen 

 

                                                                                                              

 

 


