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Organizační řád
směrnice č. 21/2007
Organizační řád je zpracován na základě vlastní potřeby organizace. Upravuje
vnitroorganizační vztahy, vymezuje úkoly jednotlivých organizačních prvků, zakotvuje
základní pravidla vnitřního uspořádání a fungování.
I.

Všeobecná část

1. Poslání školy

-

Střední průmyslová škola stavební v Ostravě
učí a vychovává ţáky denního studia, kteří získali základní vzdělání, podle platných
učebních plánů a osnov,
připravuje ţáky pro technicko-hospodářské činnosti v organizacích a pro studium na
vysoké škole.
Škola provozuje doplňkovou činnost ve smyslu platných právních předpisů.
Výsledky doplňkové činnosti jsou vyuţívány k rozvoji školy.

2. Postavení školy
Škola je samostatným právním subjektem, forma hospodaření je příspěvková.
Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, Rada kraje. Škola je přímo řízena Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje.
Přesný název školy:
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
3. Organizační uspořádání školy - organizační schéma
Organizační uspořádání je uvedeno v příloze.
Rozdělení podle stupně řízení (dle §124 ZP)
a) statutární orgán: ředitel školy b) statutární zástupce: zástupce ředitele c) vedoucí praxe a údrţby d) školnice
Oprávnění jednat jménem školy má:
a) statutární orgán: ředitel školy,
b) statutární zástupce: zástupce ředitele.

3. stupeň řízení
2. stupeň řízení
1. stupeň řízení
- vedoucí pracovník

4. Vnitroškolní řízení
Škola je řízena demokratickým způsobem vedení lidí. Základními principy je
delegování práv, povinností a odpovědností na další vedoucí zaměstnance. Vedení je
zaloţeno na důvěře, na pověřování zaměstnanců vedením jednotlivých akcí školy a na
důsledné kontrole jejich plnění. Důraz je kladen na aktivitu, tvořivost a invenci
zaměstnanců při řízení školy.
Na škole jsou ustanoveny tyto poradní orgány:
a) vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, správce počítačové sítě, vedoucí odborné
praxe a údrţby, výchovný poradce),
b) rozšířené vedení školy (ředitel, zástupce ředitele školy, správce počítačové sítě,
vedoucí odborné praxe a údrţby, výchovný poradce, ekonomka a personální
pracovnice)
c) metodický a poradní sbor (ředitel, zástupce ředitele, správce počítačové sítě, vedoucí
praxe, výchovný poradce, metodik preventista, předsedové předmětových komisí)
d) pedagogická rada (pedagogičtí pracovníci školy)
e) rada školy
Škola provozuje počítačovou síť s databázovým informačním programem Bakaláři
(evidence ţáků, rozvrh hodin, suplování, evidence zaměstnanců, knihovny, evidence
učebních pomůcek, evidence inventáře a další dílčí databáze).
5. Povinnosti, odpovědnost a pravomoci zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
5.1 Ředitel školy
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

určuje koncepci rozvoje školy, stanovuje strategické cíle,
usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole,
pečuje o dodrţování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně,
rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP,
usměrňuje kontrolní systém školy,
předsedá a řídí jednání poradních orgánů (pedagogické rady, rozšířené vedení
apod.),
řídí provoz a ekonomiku školy a odpovídá za ně,
přijímá ţáky ke studiu a je oprávněn ve zdůvodněných případech ţáky ze studia
vyloučit,
přijímá a propouští zaměstnance školy,
rozděluje úkoly ve vedení školy mezi sebe a zástupce,
spolupracuje s Úřadem práce v Ostravě při uplatňování absolventů v praxi.
je příkazce operací, podepisuje veškeré poţadavky na nákupy a sluţby

5.2 Zástupce ředitele
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zastupuje ředitele školy v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu,
řídí výchovně vzdělávací činnost školy a odpovídá za ni,
je odpovědný za informační systém školy,
koordinuje mimoškolní aktivity ţáků,
je odpovědný za práci školní knihovny, řídí práci knihovníka,
komplexně odpovídá za propagaci školy a jejích aktivit,

g) odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole.
5.3 Výchovný poradce
a) vede a poskytuje poradenskou činnost při rozhodování ţáků o volbě dalšího studia a
povolání,
b) zajišťuje styk a spolupráci školy s pedagogicko-psychologickou poradnou při řešení
výukových a výchovných problémů,
c) na základě podnětů třídních učitelů spolupracuje při řešení problémů neúspěšných
ţáků a provádí pohovory s ţáky zařazenými do zvláštní péče,
d) zabezpečuje a provádí sexuální výchovu ţáků,
e) zodpovídá za provoz ţákovské klubovny – školní knihovny
f) metodicky pomáhá zavádět do výuky etickou a právní výchovu,
g) řídí a koordinuje práci s ţáky, kteří mají poruchu učení.
5.4 Školní metodik prevence
a) koordinuje přípravu „Minimálního preventivního programu“ a jeho zavádění ve škole,
program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jej,
b) odborně a metodicky pomáhá ostatním učitelům v oblasti prevence,
c) poskytuje zaměstnancům školy odborné informace v oblasti prevence,
d) vyhodnocuje rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření k
řešení,
e) spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence,
f) spolupracuje s krizovými poradenskými a preventivními zařízeními,
g) zpracovává podklady pro informaci o minimálním preventivním programu školy,
h) metodicky pomáhá zavádět do výuky výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu.
5.5 Metodik ICT (správce počítačové sítě)
a) samostatně zajišťuje organizaci výuky ve třídách ICT přiděleným úvazkem
nebo plánem zastupování, zajišťuje diagnostiku a hodnocení ţáků, dozor nad ţáky,
bezpečnost ţáků,
b) předkládá řediteli školy návrh změn učebních plánů a rozpočtu školy v rámci ICT,
plán akcí, návrhy krátkodobých a dlouhodobých koncepcí rozvoje školy,
stanoviska ke stíţnostem a také předkládá návrhy na vybavení školy ICT
c) spolupracuje s rodiči a ostatními pracovníky školy
d) je povinen metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů,
doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
koordinovat uţití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizovat software
5.6 Ekonom
a) zajišťuje komplexní financování organizace,
b) vede sloţitou souhrnnou ekonomickou agendu organizace včetně komplexních
ekonomických rozborů na úseku hlavní činnosti a ostatních zdrojů,
c) spolupracuje s pokladní-účetní.
d) má sloučenou funkci správce rozpočtu a hlavní účetní

5.7 Vedoucí odborné praxe a údržby
a) řídí a organizuje práci učitelů odborné praxe, školníka (uklízeček), údrţbářů,
bezpečnostního technika a poţárního preventisty,
b) je odpovědný za správu budovy, především za údrţbu, revize, opravy budovy a
zařízení, provoz VS,
c) řídí a organizuje odborný výcvik ţáků a zajišťuje vhodná pracoviště pro odbornou
praxi.
d) schvaluje nákupy pro oblast oprav, údrţby a praxe ţáků. Působí jako příkazce
operace do 500,--Kč.
5.8 Předseda předmětové komise nebo sekce
a) podílí se na řízení školy prostřednictvím porad metodického a poradního sboru,
b) spolurozhoduje o koncepci školy a o perspektivních změnách ve výchovněvzdělávacím procesu,
c) předkládá návrhy, podněty a způsoby řešení úkolů plánu práce na poradním sboru
ředitele,
d) řídí práci komise, hodnotí práci jednotlivých členů komise za školní rok.
e) schvaluje návrhy nákupů materiálu a sluţeb ve svých předmětových komisích a
následně hodnotí vyuţití nakoupených učebních pomůcek ve výroční zprávě.
5.9 Zaměstnanci
a)
b)
c)
d)
e)

akceptuji cíle a úkoly školy a mají právona vyslovení vlastního názoru a předkládání návrhů řešení problémů,
na plat podle platných předpisů jako peněţité plnění za vykonávanou práci,
na vytváření podmínek osobního odborného a pedagogického růstu,
na odpovídající pracovní prostředí, ochranné a hygienické pomůcky.

Zaměstnanci jsou povinni:
a) plnit příkazy ředitele, zástupců ředitele školy a všech vedoucích pracovníků,
b) dodrţovat pracovní kázeň a plně vyuţívat pracovní dobu,
c) dodrţovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipoţární
předpisy,
d) chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy,
e) hospodárně vyuţívat a řádně udrţovat stav svěřeného majetku (učební pomůcky
apod.), podílet se na inventarizaci majetku,
f) seznámit se se školským zákonem, správním řádem, zákonem o státní správě a
samosprávě, zákonem o školských zařízeních, organizačním řádem školy, pracovním
řádem, vyhláškou MŠMT o středních školách, pokyny Moravskoslezského kraje,
vnitřními normami školy a dodrţovat je.
Zaměstnanci jsou odpovědni:
a) za kvalitu a rozsah vykonávané práce.
5.10 Zastupitelnost zaměstnanců

a) Ředitele školy zastupuje v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho povinností práv a
odpovědností jeho statutární zástupce a v případě nepřítomnosti obou pověřený
vedoucí zaměstnanec, který ovšem není příkazcem operací pro nákupy a sluţby.
b) Vzájemná zastupitelnost je stanovena u funkcí:
 ekonomka a účetní – zastupuje pokladní - účetní
 pokladní - účetní zastupuje – ekonomka a účetní
 sekretářka, personalistka – zastupuje samostatný referent (BOZ)
Případná ostatní zastupitelnost zaměstnanců je řešena operativně podle pokynů ředitele
školy.
5.11 Předávání a přejímáni pracovních funkcí
Povinnost předávat a přejímat funkce protokolárně se stanoví při převzení majetku
a peněţních hotovostí.
V ostatních případech předávání a převzetí agendy (kabinetů, odborné pracovny,
třídního kolektivu apod.) určí povinnost písemného převzetí ředitel školy.

6. Dokumentace
Na škole je vedena tato dokumentace:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, včetně všech dokladů a podkladů,
zřizovací listina,
organizační řád školy,
učební plány a učební osnovy studijních oborů,
rozvrh hodin,
třídní knihy, výkazy,
evidence ţáků školy obsahující osobní údaje ţáka, údaje o jeho přijetí, studijním
oboru, průběhu a ukončení studia,
záznamy z pedagogických rad,
protokoly o přijímacím řízení, maturitní protokoly, protokoly o komisionálních
zkouškách,
evidence školních a pracovních úrazů (kniha úrazů),
personální dokumentace zaměstnanců školy,
hospodářská dokumentace a účetní evidence, evidence majetku,
protokoly a záznamy o provedených kontrolách,
jinou dokumentaci stanovenou právními předpisy.

7. Vnitřní normy školy
Vnitřní normy školy stanoví pravidla řádného chování ve škole, zavádí potřebný
pořádek a přehlednost do organizace školy. Vnitřní normy školy zohledňují pravomoci a
zodpovědnost jednotlivých zaměstnanců. Jsou vydávány obligatorně a fakultativně.
Veškeré vnitřní normy školy jsou součástí informačního systému školy.

II. Činnosti všeobecného řízení a správy:
1. Provoz školy
Jednotlivé pracovní činnosti všech zaměstnanců jsou uvedeny v popisech práce
(pracovní náplň práce). Specifické kompetence učitelů jsou navíc uvedeny v pověřeních
pro výkon speciální funkce (učitel - metodik informačních a komunikačních technologií,
koordinátor enviromentální výchovy apod.). Pracovní náplně vymezují rozsah
odpovědností a pravomocí zaměstnance a uvádějí přehled úkolů.
Zaměstnanci se řídí organizačním řádem, pracovním řádem, ročním a týdenním
plánem akcí, rozvrhem hodin, rozpisy dozorů a pohotovostí.
2. Činnosti administrativního a správního charakteru
2.1 Archivování písemností
Za studentskou spisovnu písemností (třídních knih, časopisů, ročníkových
projektů a maturitních prací, plány školy aj.) odpovídá pověřený administrativní pracovník
(sekretářka – personalistka). Přejímá, třídí a ukládá, případně zapůjčuje archívní materiál
se souhlasem ředitele školy.
Za spisovnu ekonomického úseku odpovídá ekonomka školy. Přejímá, třídí a
ukládá. Provádí vyřazování písemností a dohlíţí na skartaci podle Spisovného a
skartačního řádu.
2.2. Telefonní služba a poštovní služba
Je prováděna administrativní pracovnicí školy (vrátnice). Vede jednací protokol,
zabezpečuje příjem a odeslání pošty, eviduje a pečuje o ceniny. Přijímá vzkazy pro
učitele a nepedagogické pracovníky školy, umoţňuje spojení do kabinetů.
Veškeré telefonické informace týkající se přijímacích zkoušek, studia a
významných akcí školy poskytuje administrativní pracovnice a zástupce ředitele.
Faxová sluţba je zajištěna ekonomkou školy.
2.3 Knihovnická činnost
Je prováděna pedagogy školy, kteří odpovídají za provoz knihoven. Zaměstnanci
objednávají a nakupují literaturu na základě poţadavků učitelů a nepedagogických
pracovníků školy. Vedou předepsanou dokumentaci pro provoz knihovny.
2.4 Vedení předepsané dokumentace:
Za vedení a zpracování dokumentace uvedené v kapitole 6 zodpovídá ředitel
školy. Dokumentaci uvedenou
v bodech a), b), c), e), n) vyřizuje ředitel školy,
v bodech d), e), f), g), h), i) vyřizuje zástupce ředitele,
v bodech l), m) zodpovídá ekonomka školy,
v bodech k), m) zodpovídá sekretářka školy, odborný referent pro personální práci
v bodě j) zodpovídá samostatný referent BOZ.

Elektronické třídní knihy a třídní výkazy vedou a zpracovávají třídní učitelé podle pokynů
zástupce ředitele. Třídní výkazy jsou uloţeny u zástupce ředitele školy a jsou pravidelně
kontrolovány. Elektronická podoba třídních výkazů je součástí programu Bakaláři a je
dostupná v počítačové síti školy.

2.5. Evidence majetku
Za vydávání směrnic týkajících se evidence a inventarizace majetku, za provádění
účtování a odepisování majetku, za majetkoprávní agendu včetně uzavírání
hospodářských a kupních smluv zodpovídá ekonomka školy.
Za operativní evidenci hmotného i nehmotného majetku v inventárních knihách, za
vedení investičního majetku na kartách, za zpracování této agendy na počítači v
programu Bakalář a za uzavírání písemných smluv o hmotné odpovědnosti za svěřený
majetek zodpovídá rovněţ ekonomka školy.
2.6 Pokladní služba
a) pokladní sluţbu na hlavní i doplňkové činnosti činnosti vykonává pokladní -účetní.
Odebírá a přejímá peníze z banky a od ekonomky školy, připravuje výčetky a provádí
výplatu peněz a pečuje o uloţení peněz v trezoru školy. Dodrţuje stanovený pokladní
limit. Pokladní sluţba je prováděna v souladu s vnitřní směrnicí ředitele školy o
zabezpečení majetku.
2.7 Účetní evidence
Účetní evidence je prováděna podle „Účtové osnovy“ a podle „Postupu účtování
pro příspěvkové organizace“. Aktuální účtový rozvrh včetně číslování deníků a
pouţívaných symbolů, analytik, účetní knihy a formy jejich vedení zajišťuje ekonomka
školy.
Komplexní financování školy, vedení sloţité souhrnné ekonomické agendy včetně
komplexních ekonomických rozborů a statistiky vykonává ekonomka. Sestavení rozpočtu
školy, kontrolu plnění rozpočtu, dodrţování finanční a rozpočtové kázně, komplexní
kontrolní činnost všech zaúčtovaných dokladů v rámci školy, účetní práce v oblasti mezd,
mimorozpočtových zdrojů (fondů), hospodářského výsledku a závěrky roku provádí
ekonomka.
Hospodářko-správní práce na úseku pronájmů nebytových prostor a ekonomické
práce na úseku fakturace zajišťuje ekonomka školy.
2.8 Sekretariát
Mzdy zpracovává dodavatelsky Krajské vzdělávací informační centrum Ostrava.
Za podklady pro zpracování mezd je zodpovědná personální pracovnice. Vede osobní
spisy zaměstnanců školy a spravuje agendu zaměstnanců v programu RESK-Personální

kancelář. Sestavuje statistiky v oblasti ekonomiky práce na hlavní činnosti a ostatních
zdrojích. Zodpovídá za veškeré písemnosti školy.
Agendu ţáků v programu Bakalář spravuje správce počítačové sítě. Personální
pracovnice vede evidenci ţáků v písemné podobě.
2.9 Vedoucí odborné praxe a údržby
Za údrţbu budovy a jejího vybavení, za provoz topné soustavy, za zajištění úklidu,
za realizaci oprav a investičních akcí stavebního charakteru a za realizaci poţadavků na
technické vybavení školy je zodpovědný vedoucí odborné praxe a údrţby.
Vedoucí odborné praxe a údrţby ve spolupráci s vedením školy sestavuje roční a
dlouhodobý plán oprav a rekonstrukcí. Větší opravy jsou realizovány dodavatelsky.
Běţné opravy jsou prováděny údrţbářem školy nejpozději následující den. Vedoucí
odborné praxe a údrţby je zodpovědný za dodrţení zásad hospodárnosti a bezpečnosti
a za zajištění revizí podle vypracovaného plánu revizí.
2.10 Organizování akcí pro žáky
Lyţařské zájezdy, letní výcvikové kurzy, adaptační kurzy, odborné exkurze,
sportovní a jiné soutěţe, kulturní akce jsou organizačně zajišťovány pověřeným učitelem
ve spolupráci s vedením školy. Jednotlivé akce jsou součástí ročního plánu práce.
2.11 Doplňková činnost (DČ)
Doplňková činnost je provozována nad rámec hlavní činnosti dle Zřizovací listiny a
na základě platného ţivnostenského oprávnění. DČ je zajišťována zaměstnanci školy,
pracovníci ekonomického úseku v úzké spolupráci s ostatními zaměstnanci školy vyřizují
administrativu k doplňkové činnosti. Provozování a odměňování hospodářské činnosti
řeší vnitřní směrnice školy.
2.12 BOZ a PO
Za BOZ a PO je zodpovědný ředitel školy. Problematika PO je zabezpečena
jmenovaným poţárním preventistou a problematika BOZ pověřeným samostatným
referentem.

Ing. Norbert Hanzlík
ředitel školy
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