
Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28,  příspěvková organizace 

se sídlem 

U Kříže 28, 715 00 Ostrava 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

Č.j.:  Spisový / skartační znak Mi/430/2019                                             A10 

Vypracoval: Mgr. Hana Bayerová, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Hana Bayerová, ředitel školy  

 

Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2019 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2019 

 

Část I. Všeobecná ustanovení 

Obecná ustanovení 

 

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

vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení   

1. Organizační řád Základní školy Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková 

organizace (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce 

školy, práva a povinnosti pracovníků školy. 

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

jen ZP). 

3.  Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004   Sb., 

v platném znění a jeho prováděcích předpisů.   

Článek 2  

Postavení a poslání školy   

1. Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava 

- Michálkovice ze dne 13.12. 1995 usnesením č. 0073/ZMOb.-Mich/1418/7 s účinností ke 

dni 1. 1. 1996. 

  

2. Škola je ve školském rejstříku MŠMT zapsána na základě Rozhodnutí č.j. MSK 

132667/2007 ze dne 27.8.2007 s názvem: 

Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, p.o. 

 

 

IZO:102 508 399 

IČ: 646 266 79 
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79-01-C  Základní vzdělání 

 79-01-C/001 Základní škola 

 studium denní  délka studia: 9 roků 0 měsíců 

 místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

U Kříže 28, 715 00 Ostrava-Michálkovice 

 

4.   Základním posláním školy je: 

 poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů 

 zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně 

 zajištění školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy  

 zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy 

 výchova a rozvoj talentované mládeže   

 

 

Část II. Organizační členění    

 

Článek 3  

Útvary školy a funkční místa   

1. V čele školy jako právního subjektu stojí statutární orgán -  ředitelka školy. 

      2. Škola se člení na I. stupeň, II. stupeň, školní družinu,  úsek provozní, školní jídelnu.  

3. Vedoucí útvarů jmenuje, případně ustanovuje ředitelka školy. Vedoucí útvarů v rámci 

pravomocí, stanovených ředitelkou školy, řídí činnost útvarů. Jsou oprávněni jednat 

jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelkou v náplni práce. 

      4. Jednoho z ostatních vedoucích pracovníků jmenuje ředitelka svým statutárním zástupcem 

(tzv. zástupce statutárního orgánu), který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu. 

      5.  Organizační schéma je přílohou tohoto organizačního řádu.   

 

 

 

 

 

 

Část III. Řízení školy - kompetence   

Článek 4 

Statutární orgán školy   

1. Statutárním orgánem školy je ředitelka. 

2. Ředitelka 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. 
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3. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné                        

pracovníky v jejich pracovních náplních. 

4. 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. 

5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.  

6. Ředitelka školy při výkonu své funkce dále je 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, odpovídá za plnění úkolů civilní obrany a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, 

směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti.    

 

7. Ředitelka je zejména povinna: 

 podle pokynů zřizovatele konat práce v souladu se stanovenými úkoly pro ředitelku 

příspěvkové organizace pro příslušný kalendářní rok, 

 řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr podřízených zaměstnanců k práci 

a jejich pracovní výsledky, 

 za účelem efektivity práce co nejlépe organizovat práci, pracovní úkoly plnit kvalitně, 

hospodárně a včas, 

 vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

 zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle příslušných předpisů, popř. vnitřních 

platových předpisů, 

 vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, 

 zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů (pokynů či směrnic zřizovatele), 

vést zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, 

aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností, 

 zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zřizovatele, 

 nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zřizovatele, 

 předložit zřizovateli k vyjádření plánované zahraniční a tuzemské pracovní cesty 

a předložit zřizovateli informativní zprávu o jejich průběhu a výsledcích, 

 vykonávat jinou výdělečnou činnost, která je shodná s hlavní a doplňkovou činností 

příspěvkové organizace jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Uvedené 

omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární 

a umělecké činnosti, 

 vypracovat vnitřní předpisy k vedení ekonomické, účetní a personální agendy, 

 

 

 

 

 

 

              Ředitelka je povinna vyjma výše uvedených bodů vykonávat: 

 

 činnosti v souladu s ust. § 131 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

 dbát na dodržování vyhlášky 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 

 

Článek 5  
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Ostatní vedoucí pracovníci školy   

1. Ostatními vedoucími pracovníky jsou dle §124, odst. 1, 2, 3, z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

v platném znění: 

 zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitelky školy  

 vedoucí školní jídelny 

 

2. Ostatní zaměstnanci, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, avšak podle organizačního předpisu 

jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu 

závazné pokyny dle §124, odst. 4, z.č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění: 

 vedoucí vychovatelka ŠD 

 školník 

 vedoucí kuchařka 

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. 

 

U ředitelky školy provádí jmenování do funkce zřizovatel školy, vedoucí útvarů příspěvkové 

organizace jmenuje do funkce vedoucí příspěvkové organizace (ředitelka školy). 

 

Pro tyto účely stanovuje ředitel školy jako statutární orgán školy tyto organizační útvary školy: 

- První a druhý stupeň základní školy 

- Školní družina 

- Provozní úsek 

- Školní jídelna 

Vedoucí pracovníky a zaměstnance s oprávněním řídit tyto útvary jmenuje do funkce ředitelka 

školy, odvolává je z funkce. Vedoucí pracovníci a zaměstnanci s oprávněním řídit se mohou své 

funkce vzdát.  

2. Vedoucí pracovníci a zaměstnanci s oprávněním řídit 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. 

3. Vedoucí pracovníci a zaměstnanci s oprávněním řídit 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. 

4. Vedoucí pracovníci a zaměstnanci s oprávněním řídit 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. 

5. Vedoucí pracovníci a zaměstnanci s oprávněním řídit 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.    

 

Článek 6 
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Vnitřní předpisy a směrnice   

Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními předpisy, vede jejich evidenci. 

V organizaci jsou tyto a další předpisy a dokumenty zveřejňovány na místě obvyklém, ve 

sborovně. Pracovníci jsou povinni toto místo pravidelně sledovat, se zveřejněnými materiály se 

bez zbytečného odkladu seznamovat, nejméně jednou týdně. Seznámení pak potvrdí 

vlastnoručním podpisem na přiložené prezenční listině, nejdéle do jednoho týdne po vyvěšení 

dokumentu.  

 

Článek 7 

 

Ředitelka organizace Orgány řízení 

 

Nejvyšším řídicím článkem v organizaci je ředitelka. Řízení zajišťuje především prostřednictvím 

řádů, směrnic, vnitřních předpisů a pokynů, které vydává písemně a ústních příkazů.  

 

Vedoucí pracovníci 

Řídí podřízené pracovníky svého organizačního útvaru. V případě potřeby zastupují ředitelku 

organizace v rozsahu a kompetencích určených ředitelkou. Během nepřítomnosti vedoucího 

zaměstnance jej zastupuje na úseku pověřený pracovník, kterého určí vedoucí zaměstnanec se 

souhlasem svého nadřízeného. 

 

Porada vedení 

Porada vedení je základním poradním orgánem ředitelky, koná se pravidelně jednou týdně. Členy 

vedení jsou zástupce ředitele pro první a druhý stupeň, výchovný poradce, vedoucí vychovatelka 

školní družiny, ekonomka.  

 

Pedagogické rady 

Pedagogickou radu zřizuje ředitelka jako svůj poradní orgán, členy jsou všichni pedagogové. 

Pedagogické rady se konají jako hodnotící porady za každé čtvrtletí školního roku, dále se koná 

pedagogická rada jako příprava školního roku a pedagogická rada hodnotící celý školní rok. Podle 

potřeby se pedagogické rady konají i mimořádně.  O jednání se vyhotovuje zápis, se kterým se 

prokazatelně seznamují všichni zaměstnanci. 

 

Provozní porady  

Provozní porady jsou věnovány otázkám organizačním a provozním, jsou určeny pro pedagogické 

i provozní zaměstnance. Konají se podle potřeby.  

 

Porady předmětových komisí a metodických sdružení.  

Porady se konají podle ročního plánu práce, nejméně při přípravě školního roku a vyhodnocování 

každého klasifikačního období. 



Článek 8 

Organizační schéma 

 

 



 

Článek 9 

 

Závěrečná ustanovení 

a) Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitelka školy. 

b) Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 04/2016  ze dne 1.9.2016  Uložení směrnice 

v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.  

c) Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9. 2019 

 

V Ostravě – Michálkovicích  dne 30.8.2019 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Bayerová 

ředitelka školy 
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Příloha č. 1  

Přehled vnitřních předpisů a směrnic vydaných ředitelem organizace  

 
1. Organizační řád a jeho součásti: 

2. Školní řád  

3. Vnitřní řád školní družiny; stanovení úplaty ve školní družině 

4. Řády odborných učeben 

5. Směrnice pro pořádání školy v přírodě 

6. Směrnice pro pořádání lyžařských výcvikových kurzů 

7. Směrnice pro pořádání školních výletů 

8. Pracovní cesty a cestovní náhrady 

9. Vnitřní platový předpis 

10. Školení BOZP zaměstnanců a žáků 

11. Stížnosti a jejich vyřizování 

12. Směrnice k čerpání dovolené 

13. Směrnice na ochranu osobních údajů  

14. Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

15. Evidence majetku 

16. Oběh účetních dokladů 

17. Ochrana majetku školy 

18. Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 

19. Inventarizace majetku školy 

20. Činnost náhradové – škodní komise 

21. Vnitřní finanční kontrola 

22. Vedení pokladní služby 

23. Sazebník náhrad za poskytování informací 

24. Provozní řád školní jídelny 

25. Spisový a skartační řád 

26. Spolupráce školy s policií 

27.  Závodní stravování 

28. Zahraniční výlety a exkurze 

29. Pracovně lékařské služby 

30.  Přijímání darů 

31. Provozní řád školní družiny 

32. Školní úrazy 

33. Vedení ŽK, TK, KL – pedagogická dokumentace 

34. Vyplňování vysvědčení 

 


