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ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
Č.j.:     127/2020

Vypracovala: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy 

Schválil: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  1. 9. 2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  1. 9. 2020
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. Aktualizace: k 1. 5. 2018 – Organizační řád je doplněn o funkci pověřence 
GDPR pro ochranu osobních údajů (DPO) podle Nařízení EU č. 679/2016.
Změna od 25.5.2018: S účinností od 25.5.2018 platí v ČR Nařízení EU č. 679/2016 o ochraně 
osobních údajů GDPR.
2. změna:  Od 24.4.2019 – Platí nový Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.
Účinnost od 24.4.2019.                   

I. Všeobecná část

Na základě § 305 odst. 1 zákona č. 262/262 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako 
statutární orgán školy tento vnitřní předpis.

Organizační řád je zpracován v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a v návaznosti na ustanovení 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon, v platném znění) s přihlédnutím k místním podmínkám školy.
 
1. Působnost a zásady směrnice 

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 or-
ganizačního schématu, stanoví vzájemné vztahy podřízenosti a nadřízenosti a stanovuje systém or-
ganizace řízení, tj. řídících úrovní, poradních orgánů a podíl zaměstnanců na řízení.

Zásady organizačního řádu:
- musí být vydán písemně, 
- nesmí být vydán v rozporu s právními předpisy, 
- nesmí být vydán se zpětnou účinností, 
- vzniká na dobu neurčitou,  
- je závazný pro všechny zaměstnance organizace, 
- ředitel školy je povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením tohoto 
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  řádu nejpozději do 15 dnů, 
- řád musí být přístupný všem zaměstnancům.

2. Postavení organizace  
a) Rozhodnutím zastupitelstva města Bohušovice nad Ohří  č.j. Š 01/2001 ze dne 28. 5. 2001 

byla zřízena samostatná příspěvková organizace Základní škola Bohušovice nad Ohří, okres 
Litoměřice. Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině č.j. Š 01/2001 byl usnesením zastupitelstva 
města ze dne 12. 12. 2005 schválen název Základní škola a mateřská škola Bohušovice 
nad Ohří, příspěvková organizace. (dále jen organizace). 

b) Organizace je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem. Škola je v
rejstříku škol MŠMT vedena pod  resortním identifikátorem (IZO) 600 081 672. Sídlo or-
ganizace je Husovo náměstí 112, Bohušovice nad Ohří. Organizace je samostatným právním
subjektem.  V právních  vztazích  vystupuje  svým jménem a  nese odpovědnost  z nich  vy-
plývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem vy-
plývajícím ze zřizovací listiny 

c) Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací jsou určeny zákonem stanovenými ukaza-
teli.  Financování  běžné  činnosti  zařízení  je  zajištěno  zdroji  z veřejných  rozpočtů  a  pří-
spěvkem zřizovatele. 

d) Organizace je plátcem daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daně
z nemovitostí, silniční daně, není plátcem DPH.

e) Organizace nabývá do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kte-
rou byla zřízena a takto nabývá majetek pro svého zřizovatele.

3. Předmět činnosti školy

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 
(školský zákon), v platném znění. 

c) Poskytuje školské služby a vzdělávání v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění:

 V oblasti zájmové činnosti

 Zařízení školského stravování

 Doplňující a podporující vzdělávání ve škole nebo s ním přímo související

 Zabezpečuje správu majetku předanému k hospodaření

4. Organizační členění   
a) Statutárním orgánem organizace je ředitelka školy, jmenovaná do funkce zřizovatelem 

na základě výsledků konkurzního řízení. 

2

mailto:zsbohusovice@email.cz


Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

                               tel. : 416 781 135                                zsbohusovice@email.cz, www.zsbohusovice.cz              

b) Organizace se člení na tyto organizační útvary: základní škola, školní družina, mateřská ško-
la, školní jídelna. 

c) Vedoucí útvarů určuje ředitelka 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.

5. Řízení školy 

a)V organizaci jsou dodržovány tyto zásady řízení:

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

bb)personální řízení a odměňování je v kompetenci ředitelky organizace,

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

dd) každý vedoucí zaměstnanec, proto aby mohl zajistit plnění úkolů svého úseku, je vyba-
ven 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)Ředitelka  řídí  ostatní  vedoucí  pracovníky školy a  koordinuje jejich  práci  při  zajišťování
činností jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad ve-
dení školy, jednání pedagogické rady, provozních porad a metodických sdružení. 

c)Ředitelka jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla 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)Ředitelka organizace pověřuje další  pracovníky školy, aby činili  vymezené právní úkony
jménem školy. Ředitelka jmenuje a odvolává další vedoucí pracovníky. Určuje organizační
strukturu školy a personální zajištění činnosti.

e)Ostatními vedoucími pracovníky jsou: vedoucí vychovatelka školní družiny, vedoucí uči-
telka mateřské školy, 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 psy-
chicky příznivé pracovní prostředí. Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemné
agendy a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech pí-
semných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, tý-
kajících se jejich útvaru.   

6. Vnitřní předpisy a směrnice  

3

mailto:zsbohusovice@email.cz


Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

                               tel. : 416 781 135                                zsbohusovice@email.cz, www.zsbohusovice.cz              

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
v šanonu Dokumentace a ve složce sborovna v PC. Pracovníci jsou povinni toto místo pravidelně
sledovat, se zveřejněnými materiály se seznamovat a seznámení potvrdit vlastnoručním podpisem
na prezenční listině pedagogických rad. 

7. Orgány řízení, poradní orgány
Ředitelka organizace
Nejvyšším řídicím článkem v organizaci je ředitelka. 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 ředitelku or-
ganizace  v rozsahu  a  kompetencích  určených  ředitelkou.  Během  nepřítomnosti  vedoucího  za-
městnance jej zastupuje na úseku pověřený pracovník, kterého určí vedoucí zaměstnanec se souhla-
sem svého nadřízeného.

Porada vedení
Porada  vedení  je  základním poradním  orgánem  ředitelky,  je  společná  pro  ředitelku  a  vedoucí
středisek nebo individuální – ředitelka a vedoucí konkrétního střediska. Členy vedení jsou vedoucí
vychovatelka školní družiny, vedoucí učitelka mateřské školy, vedoucí školní jídelny. 

Pedagogické rady.
Pedagogickou radu zřizuje ředitelka jako svůj poradní orgán, členy jsou všichni pedagogové. Peda-
gogické rady se konají jako hodnotící porady za každé čtvrtletí školního roku, dále se koná pedago-
gická 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. 

Porady metodického sdružení. 
Porady se konají podle ročního plánu práce, nejméně při přípravě školního roku a vyhodnocování
každého klasifikačního období. 
 
Školská rada
V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, zřídilo zastupitelstvo 
města svým rozhodnutím ze dne 1. 10. 2005 školskou radu.                                          
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- Školská rada se:
- vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád, a navrhuje jeho změny,

4

mailto:zsbohusovice@email.cz


SPRÁVNÍ ZAMĚSTNACI  MŠ

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

                               tel. : 416 781 135                                zsbohusovice@email.cz, www.zsbohusovice.cz              

- 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 ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu
  ve školství a dalším orgánům státní správy.

8. Organizační schéma

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace

                                          ŘEDITELKA 
                                                                                         

                                                                                                         SPRÁVNÍ ZAMĚSTNACI ZŠ
UČITELÉ ZŠ                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     
       VEDOUCÍ ŠD          VEDOUCÍ ŠJ         VEDOUCÍ UČITELKA MŠ                           
                      
                                                                                                                                                                
VYCHOVATELKY       VEDOUCÍ KUCHAŘKA       UČITELKY                                       

                                        KUCHAŘKY
                                         POMOCNÉ KUCHAŘKY

S účinností od 1.5.2018 je do organizačního schéma zařazen pověřenec pro ochranu osobních 
údajů GDPR, který je přímo podřízený ředitelce školy.

9. Povinnosti vyplývající z organizačního schématu

Úsek řízení

9.1 Ředitelka školy v souladu s dikcí § 164 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění,

Odpovídá za:
- poskytování vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy
  uvedenými v § 3 školského zákona
- odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
- vytváření podmínek pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímání následných
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   opatření
- vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady  
  pokud se podle tohoto zákona zřizuje
- odpovídá za to, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu
  a výsledcích vzdělávání žáků
- zajišťování spolupráce při uskutečňování programů, zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených
  ministerstvem
- zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení
- použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu
  s účelem, na který byly přiděleny
- zpracování rozborů hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem

Rozhoduje o:
- všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon
  nestanoví jinak
- organizaci a podmínkách provozu školy
- přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu
  podle § 18 školského zákona
- odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona
- převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
- přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka
  do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním
  vzdělávání podle § 55 odst. 2
Zajišťuje:
- poskytování údajů pro statistická zjišťování
- vedení knih úrazů
- zápisy z pedagogických rad 
- požární knihy
-     kontrolu řádného vedení třídních knih, třídních výkazů, katalogových listů, dokumentace pro  
      volitelné předměty, zdravotní TV, nepovinné předměty a doučování
-     hlášení změn nebo důležitých informací nadřízeným orgánům
-     kontrolu dozorů, plnění bezpečnostních opatření

Pověřuje podřízené pracovníky (a spoluodpovídá):  
- sledováním platových postupů, osobních jubileí, odchodů do důchodu
- vydáváním školních potřeb pro žáky
- vydáváním učebních osnov, metodik pro učitele
- vydáváním kancelářských potřeb, tiskopisů
- evidencí čerpání dovolené, nemocnosti, náhradního volna, studijního volna
- knihy závad
- doplňováním lékárniček chybějícím zdravotním materiálem
- dodržováním archivace dokumentů školy podle pravidel skartačního řádu
- vyplácením platu na pracovišti; nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě, zasláním
      na náklady organizace v den stanovený pro jeho výplatu, nejpozději v nejbližší následující
      pracovní den
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-     pravidelným vyúčtování drobných vydání
-     kontrolou upravenosti všech prostor školy
-     objednávkami a nákupem nejrůznějších potřeb pro provoz školy i výchovně vzdělávací práci
-     sledováním vyřizování objednávek nutných pro činnost školy
-     soustavnou kontrolou seznamu prací a pracovišť zakázaných ženám
-     sledováním rozpočtu

Dále odpovídá za:
- metodické a odborné řízení školy
- šetření stížností vedených rodiči proti pracovníkům svěřeného úsek
- kontrolu plnění pracovních povinností přímo řízených pracovníků
- zpracovávání sumářů proměnlivých složek platů podřízených pracovníků, za zpracování
            sumáře přesčasové práce všech pracovníků školy a včasné předávání podkladů DČ řediteli
            školy
- zpracování statistických výkazů pro MŠMT ČR a KÚ
- zpracování statistických výkazů pro OSS - práce a nemoc
- kontrolu základní žákovské dokumentace všech tříd 
- vedení přesné evidence integrovaných žáků a předepsané dokumentace třídními učiteli
- sestavení rozvrhu hodin školy při dodržení hygienických zásad a principů stavby
            stanovených všemi členy pedagogického vedení školy
- za sestavení rozvrhu dozorů
- organizaci výjezdů tříd na zotavovací pobyty, exkurze a výlety
- za evidenci a registraci pracovních a školních úrazů (včetně správnosti vyplňování příslušné
            dokumentace)
- pravidelné kontroly BOZ na škole
- přípravu a ve spolupráci s ředitelem školy za realizaci veřejných prověrek BOZP na škole
- kontrolu a doplňování předepsané požární dokumentace
- zabezpečení zástupů za chybějící pracovníky
- úplnost předávaných podkladů pracovníků všech úseků školy při návrzích o platových          
            postupech
- sestavení podkladů plánu dovolených všech pracovníků školy
- koordinaci objednávek učebnic
- evidenci výročí, které zakládají nárok na odměny či dary (dle dikce zákona, podle pravidel
            čerpání FKSP)
- kontrolu činnosti metodického sdružení
- odbornou péči o žáky se specifickými vývojovými poruchami,
- za zpracování podkladů pro stanovení variabilních složek mzdy pracovníků

9.2 Výchovný poradce
       Funkci výchovného poradce vykonává ředitelka školy, má odpovídající kvalifikaci
Výchovný poradce odpovídá za:    
- zajištění potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění podpůrných opatření a IVP 
- školní poradenskou činnost
- spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pracovníky z PPP, SPC, příp. SVP)
- evidenci problémových žáků a vedení výchovné komise školy

7

mailto:zsbohusovice@email.cz


Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

                               tel. : 416 781 135                                zsbohusovice@email.cz, www.zsbohusovice.cz              

- spolupráci s OPPP a dalšími institucemi, které se podílejí na odstraňování sociálně patologických
  jevů mezi školní mládeží

 9.3 Školní metodik prevence
- za tvorbu Minimálního preventivního programu
- za vedení a koordinaci preventivního programu školy proti zneužívání návykových látek,  
  a sociálně patologických jevů, zajišťuje oblast koordinace protidrogové prevence

Ekonomický úsek

9.4 Hospodářka, účetní – administrativní pracovnice školy (rozděleno pracovní náplní)

Odpovídá za:
- inventarizaci školy (včetně operativní evidence na počítači)
- správu svěřeného inventáře
- evidenci strojů a zařízení
- knihu došlých a odeslaných faktur
- čerpání rozpočtu školy
- správu bankovních účtů
- ekonomické rozvahy a vedení fondů
- zpracovávání podkladů pro EO MÚ, EO KÚ a Finanční úřad
- zpracovávání daňových podkladů pro daňové přiznání, daňová přiznání
- evidenci pojistných smluv, likvidaci pojistných událostí, korekce smluv,vedení leasingových
  smluv
- vedení pokladny školy, pokladny DČ a kompletní agendy DČ
- výplaty mezd pracovníků
- správu ekonomického archivu školy
- správu archivu školy, dodržování skartačního řádu a skartaci dokumentů
- přejímání, třídění a ukládání písemností
- telefonní službu
- vedení jednacího protokolu školy
- vedení skladu kancelářských potřeb
- obsluhu kopírovací techniky, vedení provozního deníku kop. techniky, zajišťování kontaktu
   se servisní organizací
- centrální evidenci nepřítomných
- vedení personální databáze všech pracovníků školy
- zajišťování personální agendy
- vyřizování korespondence podle pokynů členů vedení školy
- metodické vedení úseku školní jídelny a mateřské školy v oblasti vedení účetnictví

9.5 Hospodář - mzdový účetní (externí)

Odpovídá za:
- zpracování mezd, dodržování mzdových a daňových předpisů
- platby sociálního a zdravotního pojištění, platby daní
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- všechny druhy srážek ze mzdy
- kontakty se zdravotními pojišťovnami
- výstupní informace pro FÚ a další kontrolní úřadu vstupující do oblasti mezd
- garanci výstupů směrem k RŠ KÚ a MŠMT ČR
- platové postupy
- vedení zápočtových listů, evidenci pracovních příjmů a srážek
- vedení personálních databází

Úsek školní jídelny

9.6 Vedoucí školní jídelny

Odpovídá za:
- vedení skladů potravin, objednávky potravin
- sestavování jídelníčků
- přípravy smluv na odběr obědů
- evidenci zásob a jednání s dodavateli
- za řízení kolektivu pracovnic školní jídelny, za vedení evidence nepřítomnosti
- podklady pro mzdy pracovnic
- návrhy na přiznání variabilních složek platu
-zpracování podkladů na opravy, údržbu a dovybavování svěřených prostor
- za vedení fakturace a pokladny ŠJ
- dodržování hygienických, protipožárních a bezpečnostních norem
- za statistické výstupy svěřeného úseku

9.7 Vedoucí kuchařka

Odpovídá za:
- řízení kuchyně
- organizaci výdeje jídla
- přebírání potravin, skladbu jídelníčku (ve spolupráci s vedoucí ŠJ)
- řízení personálu kuchyně

9.8 Pracovníci

Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva pracovníků:
- plnit příkazy ředitele školy a vedoucích pracovníků
- 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
- obdržet za vykonávanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání
- seznámit se s organizačním, pracovním, vnitřním řádem a s vyhláškou MŠMT o ZŠ 
            a ostatními školskými předpisy a striktně je dodržovat
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 Zastupitelnost zaměstnanců
 vzájemná zastupitelnost učitelek a vychovatelek v jednotlivých zařízeních podle rozpisu 

na dobu nezbytně nutnou
 zastupitelnost kuchařek ve ŠJ podle rozpisu
 vzájemná zastupitelnost hospodářky-administrativní pracovnice a mzdové účetní školy
 vzájemná zastupitelnost uklízeček podle rozpisu ředitelky školy (včetně přerozdělení 

úklidových ploch).
Předávání a přejímání pracovních funkcí
- při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel školy převzetím
  agendy (kabinetu, odborné pracovny, třídního kolektivu, aj.) jiného pracovníka a stanoví, kdy
  převzetí bude provedeno písemně,
- převzetí majetku, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby, peněžních hotovostí se
  provádí vždy písemně.

II.  Činnosti všeobecného řízení a správy
                                     
1 Provoz školy

- učitelé, třídní učitelé, vychovatelky školní družiny plní úkoly podle pracovního řádu, podle  
  pracovních náplní, podle měsíčních plánů, rozpisů dozorů a suplování, podle pokynů ředitele 
- metodik prevence, výchovná poradkyně, metodik ICT, metodik EVVO, koordinátor ŠVP,   
  hospodářka, účetní a vedoucí školní jídelny podle podepsaných náplní práce
- úkoly školníka jsou aktuálně zapisovány do knihy závad, hlášeny bez odkladu telefonicky
- úkoly uklízeček jsou stanoveny písemně v náplni práce, pravidelně je písemně upřesněn rozsah 
  velkého úklidu
  
2 Činnosti administrativního a správního charakteru
                                                          
2.1 Archivování písemností   

- Za archiv písemností, třídních knih a třídních výkazů odpovídá hospodářka školy. Přejímá, třídí 
  a ukládá, popř. zapůjčuje archivní materiál se souhlasem ředitele školy. Provádí vyřazení   
  písemností a dohlíží na skartaci podle skartačního řádu.

2.2 Telefonní služba

- Je prováděna hospodářkou školy, ředitelkou školy.
- Ta přejímá vzkazy pro učitele, umožňuje spojení mezi nimi
- Spojení mezi hlavní a vedlejší budovou je zajištěno mobilními telefony (ŘŠ, hospodářka, budova  
  MÚ, ŠD, MŠ, ŠJ – vzájemné hovory zdarma).
- V MŠ a ŠJ je prováděna vedoucí školní kuchyně. Přepojuje hovory a přejímá vzkazy
    pro zaměstnance.
- Ve ŠD je prováděna jednotlivými vychovatelkami mobilním služebním telefonem.
- Veškeré služební hovory se provádějí z telefonů v ředitelně školy, ŠD, MŠ a ŠJ. Tyto hovory jdou
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   na účet školy. Veškeré soukromé hovory si platí zaměstnanci sami. Soukromé telefonní hovory si 
   vyřizují pouze v době volna. Provoz soukromých mobilních telefonů se řídí školním řádem a 
   vnitřním řádem školy.  
- Vedoucí pracovníci v ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD mají služební mobilní telefon.

2.4 Všeobecná údržba

- Všeobecná údržba je prováděna údržbářem v rámci stanoveného rozpočtu. Běžné opravy se
   provádějí nejpozději následující den. Při větších opravách si údržbář vyžádá rozhodnutí ředitele
   školy.
- Požadavky na drobné opravy zapisují zaměstnanci do knihy závad, která je na všech pracovištích.
   Je uložena ve sborovnách školy. Údržbář knihu každodenně kontroluje a opravy v rámci svých
   možností neprodleně provádí. Kontrolu provedených prací provádí ředitel.
- Je koordinována údržbářem (konzultována s ŘŠ), prováděna údržbářem, odbornými firmami a  
   pracovníky na dohody o vedlejší pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Prováděna je v
   rámci stanoveného rozpočtu a podle stanovené specifikace.

2.5 Evidence majetku   

- Evidence strojů a zařízení a správa inventáře je v pracovní náplni hospodářky školy. Eviduje
  počet, stav, rozmístění a použití strojů a zařízení, přiděluje inventární čísla, vede evidenci hasících
  přístrojů (v součinnosti se školníkem). Dává návrhy na nákup nových přístrojů, učebních
  pomůcek a didaktické techniky podle podkladů učitelů a správců sbírek ke schválení řediteli školy.
  Přijímá inventář určený k opravám, zapůjčení, vrácení, vyřazení, eviduje skladový inventář.
  Objednávky a evidenci učebnic zajišťuje hospodářka školy.
- Sklad učebnic vede hospodářka školy, která vydává učební potřeby učitelům podle normy a   
  pokynů ředitele. 

2.6 Pokladní služba

- Veškeré finanční operace s hotovostí hlavního účtu i všech podúčtů jsou prováděny hospodářkou
  školy. Odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o
  uložení peněz a cenin v trezoru školy, vystavuje (po schválení ředitelem) pověřeným osobám šeky
  k výběru hotovosti.
- Dodržuje stanovený pokladní limit. Pokladní služba je prováděna v souladu s vnitřní Směrnicí
  ředitele školy o zabezpečení majetku.

2.7 Účetní evidence

- Kapitola mezd je řízena a zpracovávána mzdovou účetní. Tato pracovnice eviduje mzdy a platy,
  eviduje pracovní příjmy, srážky, výplaty dávek nemocenského pojištění, provádí srážky z hrubé
  mzdy, sestavuje výplatní listiny, podklady pro výběr hotovosti ze mzdy. Sestavuje účetní výkazy
  o mzdách a platech, provádí jejich rozbor, zpracovává podklady pro přiznání důchodů, lázeňské
  péče, rodinných přídavků, valorizací apod. Kontroluje oprávněnost a průkaznost předložených
  mzdových dokladů. Podklady pro mzdy a platy, které ve formách výkazů a soupisek předává
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  škola, kontroluje a finálně zpracovává ředitelka školy.
- Vedoucí středisek ve spolupráci s ředitelkou školy připravuje sepsání podkladů pro práce konané 
  mimo základní pracovní poměr, kontroluje výkazy, které vycházejí z dohod apod.
- Účetní školy eviduje a kontroluje finanční operace a prostředky, kontroluje stav financí
  na jednotlivých bankovních účtech, eviduje stav a pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový  
  rozvrh školy, sestavuje rozpočtovou rozvahu podle pokynů ředitele školy, projednává rozpory
  s finančním odborem města odborem školství pověřeného úřadu, řeší rozpory s dodavateli.  
  Zpracovává a kontroluje statistická hlášení.

2.8 Vedení předepsané pedagogické dokumentace 
 
Na škole je vedena tato dokumentace (podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.) :
- rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147
- evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika")
- doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho  
            ukončování
- vzdělávací programy podle § 4 až 6
- výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy
- třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
- školní řád, rozvrh vyučovacích hodin
- záznamy z pedagogických rad
- knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
- 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
 Předepsaná dokumentace je vyplňována a zpracovávána podle centrálních pokynů vedení školy.
 Podle těchto pokynů vedou pedagogičtí pracovníci třídní knihy a výkazy, vyplňují katalogové
 listy. Průběžnou kontrolu této dokumentace provádí ředitelka školy. Základní dokumentace školy je
 uložena v ředitelně, dále jsou zde uloženy třídní výkazy a katalogové listy. V době volna i třídní 
 knihy (víkendy, svátky, prázdniny).

2.9 Zotavovací pobyty

  Zotavovací pobyty organizačně zabezpečuje ředitelka, která stanovuje v rámci svých  
  pravomocí vedoucí jednotlivých výjezdů. Ti jsou plně odpovědni za organizační a pedagogické
  zabezpečení. Vedoucí jednotlivých výjezdů s dostatečným předstihem předají ředitelce školy 
  vyplněné povolení k uspořádání výjezdu, ve kterém doplní všechny náležitosti týkající se 
  zabezpečení a organizace. Před odjezdem náležitě poučí účastníky o bezpečnosti. Podepsané 
  poučení spolu se seznamem osob předají před odjezdem ředitelce školy. Bezprostředně po návratu 
  předloží vyúčtování a podklady pro finanční vypořádání hospodářce školy.

III. Vyřizování stížností

1.1 Stížnosti mohou být škole předány v písemné podobě poštou či osobně, nebo v ústní podobě,   
       také v digitální podobě na vybraných záznamových médiích, vyvěšených a vyjmenovaných

12

mailto:zsbohusovice@email.cz


Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

                               tel. : 416 781 135                                zsbohusovice@email.cz, www.zsbohusovice.cz              

       podle novely správního řádu v podatelně školy (disketa, CD-ROM, textový editor Word,…).
       Došlé i ústně podané stížnosti eviduje ředitelka, zapsáním do podacího deníku doručené pošty, 
       přidělením čísla jednacího a dále vyplněním evidenčního listu stížnosti (obsah je uveden 
       v dalším textu). U stížností podávaných ústně do protokolu či na záznamových médiích se vždy
       při podání zhotoví tištěná podoba, jejíž pravost stěžovatel potvrdí vlastnoručním podpisem 
       a údaji nutnými pro doručení vyřízení stížnosti. Na žádost stěžovatele je mu vydáno potvrzení 
       o přijetí stížnosti, a to formou zhotovení kopie stížnosti nebo vytištěním textu z dodaného 
       záznamového média, podepsaného pracovníkem, který stížnost přijal, čitelným uvedením jeho 
       jména a funkce/pracovního zařazení, datem a razítkem školy. Toto ustanovení se přiměřeně 
       použije i u stížností podaných přenosem dat a u stížností neidentifikovaného stěžovatele.

1.2 Zaměstnanec pověřený příjmem stížností:
       a) ředitelka školy, pro případ její nepřítomnosti Mgr. Bc. Pavla Daňková

       b) hospodářka školy   
       Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době.

1.3 Evidenční list stížnosti obsahuje:
       a) datum podání
       b) jméno, příjmení a adresu stěžovatele
       c) označení organizace nebo osoby, proti níž stížnost směřuje
       d) předmět stížnosti
       e) kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení
       f) výsledek šetření (zda je stížnost vyřízena jako neoprávněná, oprávněná či oprávněná
           částečně)
       g) jaká byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků
       h) data podání zpráv o příjmu a vyřízení stížnosti
       i) výsledek následné kontroly, jak byla opatření k nápravě splněna.
      Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
       údajů. Od 25.5.2018 nově Nařízením EU č.679/2016 GDPR.

1.4 Stížnost se vyřizuje ve lhůtě deseti dnů ode dne podání. Pokud nelze stížnost vyřídit v této    
       lhůtě, lze prodloužit lhůtu k vyřízení na 30 dnů s tím, že stěžovatel musí být do 5 dnů
       informován o prodloužení lhůty s uvedením důvodů.

1.5 Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je
       Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o., postoupí škola příslušným orgánům
       a organizacím k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele.  
       Pokud základní škola obdrží stížnost, jejíž prošetření je třeba jen zčásti v jejich pravomoci, 
       potvrdí její příjem stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří. Současně jej bude 
       informovat, komu postupuje další část stížnosti k prošetření a vyřízení

1.6 O přidělení stížnosti k prošetření a vyřízení dalším zaměstnancům školy rozhoduje ředitelka      
       školy.

1.7 Základní škola je kompetentní šetřit stížnosti na čerpání přidělených finančních prostředků
       na platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost,  
       odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

13

mailto:zsbohusovice@email.cz


Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

                               tel. : 416 781 135                                zsbohusovice@email.cz, www.zsbohusovice.cz              

       odstupné, náklady na zvláštní způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů,
       ostatní náklady vyplývající z pracovně právních vztahů a na výdaje na učebnice a školní
       potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, čerpání přidělených finančních prostředků
       na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, čerpání  
       finančních prostředků, přidělování a využívání dotací, výsledky vzdělávání a jeho průběh, 
       na personální a materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti.

1.8 V zájmu odborného a věcně správného vyřízení předmětu stížnosti jsou všichni pracovníci
       školy povinni poskytnout nezbytnou součinnost. Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé
       ani nepřímé zákroky proto, že podali stížnost.

1.9 Při prošetřování a vyřizování stížností jsou pověření zaměstnanci povinni:
       a) prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách,

 b) objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat,
 c) výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná
     nebo neoprávněná,
 d) o výsledku šetření informovat stěžovatele

       e) u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných
           nedostatků a poskytnout výsledky šetření věcně příslušným odborům a oddělením k dalšímu
           využití

1.10 Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření nebo vyřízení oddělením a zaměstnancům,
         proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí zaměstnance se postupují k prošetření
         nebo vyřízení vždy příslušnému nadřízenému orgánu.

1.11 Opakovanou stížnost pověřený zaměstnanec přezkoumá formálně a věcně, zda stížnost byla   
         správně vyřízena. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci nové skutečnosti a formální
         a věcné přezkoumání potvrdilo správnost vyřízení původní stížnosti, příjem stížnosti se  
         nepotvrdí, stížnost nebude prošetřována.
1.12 Pověřený zaměstnanec je povinen stížnost vyřídit do 30 dnů od jejího zaevidování. Je
         povinen prošetřit všechny body stížnosti a o výsledku šetření informovat statutárního
         zástupce školy a s jeho pověřením stěžovatele (písemně, osobním jednáním). V případě
         vyřízení stížnosti osobním jednáním pověřený pracovník z jednání zpracuje zápis. Zápis se 
         vyhotoví minimálně ve dvou stejnopisech pro obě strany – školu a stěžovatele.

1.13 Zápis obsahuje datum jednání, jména všech osob, které se jednání zúčastnily, stručný
        a výstižný obsah jednání a výsledek šetření stížnosti. Zápis podepíší všichni účastníci jednání,  
       pokud některý účastník odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se
        to s uvedením důvodů.

1.14 V závěru zápisu se vždy uvede vyjádření stěžovatele ke způsobu vyřízení stížnosti, např.:
          "Tímto považuje stěžovatel svoji stížnost za vyřízenou a netrvá na písemné odpovědi". 
          Pokud stěžovatel zápis podepíše, není třeba o výsledku šetření informovat stěžovatele
          písemně.

1.15 Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření
         potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn.
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1.16 Kontrolu evidence a vyřizování stížností provádí statutární zástupce školy, tj. ředitelka
        školy.

1.17 Opatření k odstranění zjištěných nedostatků v případě oprávněných nebo částečně
         oprávněných stížností stanoví ředitelka školy. Současně kontroluje jejich plnění.

1.18 O došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech s rozborem jejich obsahu, příčin zjištěných 
        závad a s uvedením opatření provedených k nápravě pověřený zaměstnanec zpracovává 
        dvakrát ročně zprávu.

1.19 Stížnosti a spisový materiál týkající se jejich vyřízení se ukládají v dokumentaci a archivu
         školy po dobu danou správním řádem pro školy a školská zařízení – skartační znak V10.  

1.20 Ochrana osobních údajů
• Za ochranu osobních údajů dle nařízení EU odpovídá ředitelka školy.
• Nápomocnou osobou ředitele při práci s osobními údaji je pověřenec na ochranu osobních údajů.
• Pověřenec je přímo podřízen ředitelce školy.
• Pověřenci nejsou udíleny žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů podle nařízení, pro plnění 

svých úkolů nesmí být propuštěn ani nijak postihován za nezávislý způsob výkonu povinností.
• Pověřenec nenese osobní odpovědnost za nedodržování GDPR, právní soulad v oblasti ochrany 

dat je odpovědností ředitele školy. Ředitelka školy pro svoji odpovědnost není vázán radou nebo 
stanoviskem pověřence při ochraně osobních údajů

 
IV.  Závěrečná ustanovení

1.1 Organizační řád ZŠ Bohušovice nad Ohří, jakož i jeho změny a doplňky schvaluje
       pedagogická rada a poradní orgány, zřízené ředitelkou školy.

1.2 Organizační řád ZŠ je součástí soustavy vnitřních organizačních norem, které na něj navazují.
Jsou to:  Školní  řád,  Školní  řád  –  pravidla  pro  hodnocení,  Pracovní  řád,  Provozní  řád,  Vnitřní
platový předpis a vnitřní předpisy a směrnice

1.3 Organizační řád bude schválen pedagogickou radou a poradními orgány a nabývá účinnosti
       dnem schválení.

                                                                                  Mgr. Lenka Matoušovská
ředitelka školy

Součástí Organizačního řádu školy je:
A.ŠKOLNÍ ŘÁD 
B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ
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