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Část I. 
Úvodní ustanovení 

 
Čl. 1 

 
Organizační řád Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace 
(dále jen „škola“) stanoví zásady činnosti a řízení školy, její organizační strukturu, úkoly a vzájemné 
vztahy jednotlivých úseků a rozsah jejich pravomocí. 
 

Čl. 2 
 

Zřizovatelem školy je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, 
IČO: 70892156. Dle své zřizovací listiny se s účinností od 1. října 2001 škola stala příspěvkovou 
organizací Ústeckého kraje.  
Škola je školskou právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese 
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
 

Čl. 3 
 

Organizační řád je základní organizační normou závaznou pro všechny zaměstnance školy.  
 
 

Část II. 
Předmět činností 

 
Čl. 4 

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 
Název činnosti: 
Střední škola – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen §58 školského zákona. 
Zařízení školního stravování – Školní jídelna - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen §119 
školského zákona. 
Školské výchovné a ubytovací zařízení – Domov mládeže - hlavní účel a předmět činnosti je 
vymezen §117 školského zákona. 
Školské výchovné a ubytovací zařízení – Internát - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen §117 
školského zákona. 
 
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 1197. 
 
 

 Čl. 5 
Doplňková činnost organizace 

 
Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. Zřizovací listiny. Je 
zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské 
možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů 
organizace uvedených v článku VI zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně. Zřizovatel 
povolil organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti: 

a) Obráběčství 
b) Zámečnictví, nástrojařství 
c) Hostinská činnost 
d) Zednictví 
e) Vodoinstalatérství, topenářství 
f) Malířství, lakýrnictví, natěračství 
g) Pokrývačství, tesařství 
h) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 
- ubytovací služby, 
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 
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Část III. 
Orgány organizace 

 
Čl. 6 

Ředitel 
 

V čele školy stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje. Ředitel je statutárním 
orgánem oprávněným jednat samostatně ve všech věcech týkajících se školy.  
Ředitel je nejvyšším orgánem řízení v organizaci. 
Ředitel svým podpisem schvaluje veškeré pracovněprávní úkony, dále veškeré plány v rámci 
organizace, vystupuje jako příkazce operace. Ředitel činí jménem školy právní úkony tím způsobem, 
že k vytištěnému nebo napsanému jménu školy připojí svůj vlastnoruční podpis. 
 

Čl. 7 
Kompetence ředitele 

 
Ředitel školy zejména 

- řídí, organizuje a kontroluje činnost školy při dodržování platných zákonů a dalších obecně 
závazných právních předpisů, zásad hospodárnosti a racionálnosti provozu., 

- rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb 
podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

- odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s 
tímto zákonem a vzdělávacími programy,  

- odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,  
- vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná 

opatření,  
- vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, 

pokud se podle tohoto zákona zřizuje,  
- zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání 

dítěte, žáka nebo studenta,  
- zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených 

ministerstvem,  
- odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 
- zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní 

pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém 
rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří 
všichni pedagogičtí pracovníci školy, 

- zodpovídá zřizovateli za řádné hospodaření školy včetně hospodaření s majetkem, za úroveň 
a kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb a za řádný chod školy, 

- zajišťuje úkoly stanovené řediteli školy obecně závaznými právními předpisy a usnesením 
zřizovatele, 

- provádí kontrolní činnost podle příslušných právních předpisů, 
- vykonává finanční řízení a kontrolu v souladu s vnitřními předpisy školy a s platnou 

legislativou, zejména pak v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, 

- zajišťuje koordinaci činností v rámci školy, 
- zodpovídá v souladu s obecně závaznými předpisy za dodržování pravidel požární ochrany a 

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- ve vztahu k zřizovateli plní informační povinnost v rozsahu stanoveném pravidly zřizovatele, 
- uplatňuje práva a plní povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- podle potřeby zřizuje svoje poradní orgány a určuje jejich členy, 
- plánuje odborné, ekonomické a provozně technické činnosti v krátkodobém, střednědobém a 

dlouhodobém horizontu, 
- rozhoduje o vytvoření vnitřní organizační struktury organizace, řízení a pracovním zařazení 

zaměstnanců, vydává organizační, pracovní a provozní řád a další vnitřní předpisy 
organizace. Odpovídá za to, že při činnosti organizace budou dodržovány veškeré zákony, 
právní předpisy vydané na základě zmocnění uvedených v těchto zákonech, vyhlášky, 
nařízení, pokyny zřizovatele, především příslušné směrnice zřizovatele vydané v souladu se 
zákonem o krajích, případně na základě dalších předpisů upravujících činnost organizace.   
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Čl. 8 
Zastupování organizace 

 

Ředitel školy jmenuje svého zástupce, případně určuje na základě písemného pověření pro dobu své 

nepřítomnosti svého zástupce. Tuto skutečnost prokazatelně oznámí zřizovateli (vlckova.m@kr-

ustecky.cz). Zástupce je oprávněn činit jménem ředitele právní úkony v působnosti ředitele, a to 

včetně podepisování. Ředitel školy si může vyhradit právo rozhodovat o zvlášť důležitých otázkách, 

popřípadě pozastavit i výkon rozhodnutí svého zástupce. 

Vedoucí jednotlivých úseků určují se souhlasem ředitele svoje zástupce po dobu nepřítomnosti, kteří 

zastupují vedoucí úseků v plném rozsahu práv a povinností. O zastupování ostatních zaměstnanců 

školy rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí pracovník. 

Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o skutečnostech, 

které mohou mít vliv na řádný výkon funkce. Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnout o zvlášť 

důležitých otázkách, popřípadě pozastavit výkon rozhodnutí svého zástupce. 

Písemnosti se podepisují tak, že nad vypsané jméno a příjmení ředitele školy s uvedením funkce se 

vlastnoručně podepíše zaměstnanec pověřený k podpisu a před své jméno napíše zkratku „v. z.“. 

Čl. 9 
Vedoucí pracovníci 

Ředitel jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých úseků. Ředitel přímo řídí tyto vedoucí pracovníky: 

zástupce ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele pro odborný výcvik, vedoucího 

vychovatele domova mládeže a vedoucího vychovatele internátu, vedoucí ekonomického úseku a 

vedoucího technického úseku. Vedoucí jednotlivých úseků po dohodě s ředitelem určují podřízené 

vedoucí pracovníky na svých úsecích. Ředitel školy stanoví rozsah úkolů a povinností jednotlivých 

vedoucích pracovníků. Úkoly, které vyplývají z předmětu činnosti školy, jsou obsaženy v pracovních 

náplních jednotlivých vedoucích pracovníků.  

Čl. 10 
Obecné kompetence vedoucích pracovníků – vedoucích úseků 

Vedoucí pracovníci zejména: 

- na daném stupni řízení pracují samostatně, k samostatnosti vedou i svoje podřízené 

zaměstnance, rozvíjejí jejich odborné schopnosti, znalosti, dovednosti a návyky a dbají o 

jejich profesní růst, 

- spolupracují, vzájemně se informují a v odůvodněných případech jsou schopni zachovat 

mlčenlivost, 

- reprezentují školu na veřejnosti a jsou k ní loajální, 

- odpovídají za řádný chod jim svěřených úseků a plánují činnost jednotlivých úseků tak, 

aby provoz školy byl plynulý, efektivní a hospodárný, 

- organizují a personálně zajišťují činnosti, které jsou pro řádný chod školy nezbytné, 

- kontrolují činnost podřízených zaměstnanců, úroveň plánovaných činností úseků, 

dodržování platných právních předpisů a interních předpisů v oboru své působnosti, 

včetně dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně na pracovišti, 

- vymezují práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců a vyjadřují je 

v popisech pracovních míst, 

- odpovídají za vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců na daném úseku, 

- vytvářejí vhodné pracovní prostředí pro zaměstnance i žáky, 

- zabezpečují další činnosti, které vyplývají z předmětu činnosti školy nebo s ním souvisejí. 
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Čl. 11 
Náplň činnosti, odpovědnost a další kompetence vedoucích pracovníků – vedoucích úseků 

Při mimořádné události postupují všichni vedoucí pracovníci v souladu s manuálem krizového řízení 

na http://krizoverizeni.elvija.eu/index.html a jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy 

nebo osobu pověřenou jeho zastupováním. 

 
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
 

- zastupuje ředitele školy v případě potřeby v plném rozsahu funkce, 
- řídí, organizuje a kontroluje činnost úseku teoretického vyučování při dodržování platných 

zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů a především zásad hospodárnosti a 
racionálnosti provozu., 

- odpovídá řediteli školy za to, že škola a školské zařízení poskytuje teoretické vzdělávání a 
školské služby v souladu s platnou legislativou a vzdělávacími programy,  

- spoluodpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání v teoretickém vyučování,  
- poskytuje součinnost při výkonu inspekční činnosti České školní inspekce na svém úseku a 

navrhuje následná opatření,  
- řídí další vzdělávání pedagogických pracovníků na svém úseku,  
- zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a 

výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,  
- zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených 

ministerstvem,  
- organizuje zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení, 
- je členem pedagogické rady a projednává s učiteli všechny zásadní pedagogické dokumenty 

a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy na teoretickém úseku,  
- zodpovídá řediteli školy za řádné hospodaření na svém úseku včetně hospodaření 

s majetkem, za úroveň a kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb a za řádný chod školy, 
- provádí hospitační činnost podle příslušných právních předpisů a na základě plánu pro každý 

školní rok, 
- zajišťuje koordinaci činností v rámci školy, 
- zodpovídá řediteli školy za dodržování pravidel požární ochrany a pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na svém úseku, 
- kontroluje činnost vedoucího technického úseku související s teoretickým vyučováním, 
- navrhuje vytvoření vnitřní organizační struktury pro svůj úsek, řízení a pracovní zařazení 

zaměstnanců na svém úseku,  
- odpovídá řediteli za to, že při činnosti organizace budou na jeho úseku dodržovány veškeré 

zákony, právní předpisy vydané na základě zmocnění uvedených v těchto zákonech, 
vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především příslušné směrnice zřizovatele vydané 
v souladu se zákonem o krajích, případně na základě dalších předpisů upravujících činnost 
organizace, 

- vykonává komplexní vzdělávací a výchovnou činnost v odborných předmětech, spojenou 
s tvorbou a aktualizací pedagogické dokumentace (včetně tvorby ŠVP), 

- v pracovní době je povinen plnit určenou míru vyučovacích povinností a konat práce 
související s vyučováním a s výchovnou činností jako učitel,  

- spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy na základě Desatera vnitřní kultury školy, 
- spolupracuje s rodiči žáků, na požádání je informuje na dohodnuté schůzce,  
- prokazatelně komunikuje s rodiči a zákonnými zástupci žáků v případech, kdy je to v zájmu 

výchovy a vyučování nutné, 
- účastní se pravidelných porad vedení a zajišťuje přenos informací na své podřízené 

pracovníky, 

- navrhuje řediteli školy změnu výše nenárokových složek svých podřízených pracovníků, 

- podílí se na projektové činnosti školy. 

 

 

 

https://mail.dorado.cz/owa/redir.aspx?C=NpVS-jT1sEiVhr5kG-LyyJskD-f5NdIIdwW-fwCHrt-hs0DC8p6xwLCgB5RsXWlu1wqekft7ZrQ.&URL=http%3a%2f%2fkrizoverizeni.elvija.eu%2findex.html
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 Zástupce ředitele pro odborný výcvik 
 

- zajišťuje komplexně vzdělávací a výchovnou činnost v odborném výcviku spojenou s tvorbou 
a aktualizací pedagogické dokumentace (včetně tvorby ŠVP), 

- řídí, organizuje a kontroluje činnost úseku odborného výcviku při dodržování platných zákonů 
a dalších obecně závazných právních předpisů a především zásad hospodárnosti a 
racionálnosti provozu., 

- odpovídá řediteli školy za to, že škola a školské zařízení poskytuje odborný výcvik a školské 
služby v souladu s platnou legislativou a vzdělávacími programy,  

- spoluodpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání v odborném výcviku,  
- poskytuje součinnost při výkonu inspekční činnosti České školní inspekce na svém úseku a 

navrhuje následná opatření,  
- řídí další vzdělávání pedagogických pracovníků na svém úseku,  
- zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a 

výsledcích vzdělávání žáka v odborném výcviku,  
- zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených 

ministerstvem,  
- organizuje zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení v době 

odborného výcviku, 
- je členem pedagogické rady a projednává s učiteli všechny zásadní pedagogické dokumenty 

a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy na úseku odborného výcviku,  
- zodpovídá řediteli školy za řádné hospodaření na svém úseku včetně hospodaření 

s majetkem, za úroveň a kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb a za řádný chod školy, 
- zajišťuje úkoly stanovené ředitelem školy, 
- provádí hospitační činnost podle příslušných právních předpisů a na základě plánu pro každý 

školní rok, 
- zajišťuje koordinaci činností v rámci odborného výcviku, 
- zajišťuje komunikaci a spolupráci se sociálními partnery školy z řad zaměstnavatelů, 
- zodpovídá řediteli školy za dodržování pravidel požární ochrany a pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na svém úseku, 
- kontroluje činnost vedoucího technického úseku související s odborným výcvikem, 
- navrhuje vytvoření vnitřní organizační struktury pro svůj úsek, řízení a pracovní zařazení 

zaměstnanců na svém úseku,  
- odpovídá řediteli za to, že při činnosti organizace budou na jeho úseku dodržovány veškeré 

zákony, právní předpisy vydané na základě zmocnění uvedených v těchto zákonech, 
vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především příslušné směrnice zřizovatele vydané 
v souladu se zákonem o krajích, případně na základě dalších předpisů upravujících činnost 
organizace, 

- spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy na základě Desatera vnitřní kultury školy, 
- spolupracuje s rodiči žáků, na požádání je informuje na dohodnuté schůzce,  
- prokazatelně komunikuje s rodiči a zákonnými zástupci žáků v případech, kdy je to v zájmu 

výchovy a vyučování nutné, 
- účastní se porad vedení a zajišťuje přenos informací na své podřízené pracovníky, 
- zajišťuje zakázky, technickou dokumentaci a vlastní zpracování (v souladu s učebními plány) 

v rámci produktivní práce a DČ školy, 
- navrhuje řediteli školy změnu výše nenárokových složek svých podřízených pracovníků, 
- podílí se na projektové činnosti školy. 

 

Vedoucí ekonomického úseku 

Úsek zajišťuje ekonomickou, platovou a personální agendu školy: 

- řídí, koordinuje a zodpovídá za činnost ekonomického úseku, za řízení, zpracovávání, vedení 

a archivaci příslušné dokumentace, 

- zodpovídá za zpracování rozpočtu zařízení a jeho průběžné vyhodnocování, 

- zodpovídá za vedení předepsané ekonomické a personální agendy, 

- zodpovídá za zpracování a aktualizaci příslušných vnitřních předpisů, 

- zabezpečuje zpracování požadovaných rozborů a tabulek, 
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- připravuje návrhy hospodářských smluv, 

- zabezpečuje kontrolní činnost, 

- spolupracuje s ostatními vedoucími úseků a informuje je o všem, co se jejich úseků týká, 

- schvaluje dílčí pracovněprávní a mzdové doklady u podřízených zaměstnanců, 

- plní funkci správce rozpočtu, 

- poskytuje součinnost při výkonu inspekční činnosti České školní inspekce a veřejnosprávních 
kontrol na svém úseku a navrhuje následná opatření,  

- zodpovídá řediteli školy za dodržování pravidel požární ochrany a pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na svém úseku, 

- kontroluje činnost všech úseků školy z ekonomického hlediska a s ohledem na hospodárnost, 
- navrhuje vytvoření vnitřní organizační struktury pro svůj úsek, řízení a pracovní zařazení 

zaměstnanců na svém úseku,  
- odpovídá řediteli za to, že při činnosti organizace budou na jeho úseku dodržovány veškeré 

zákony, právní předpisy vydané na základě zmocnění uvedených v těchto zákonech, 
vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především příslušné směrnice zřizovatele vydané 
v souladu se zákonem o krajích, případně na základě dalších předpisů upravujících činnost 
organizace, 

- spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy na základě Desatera vnitřní kultury školy, 
- účastní se porad vedení a zajišťuje přenos informací na své podřízené pracovníky, 
- navrhuje řediteli školy změnu výše nenárokových složek svých podřízených pracovníků, 
- plní další úkoly zadané ředitelem školy, 
- podílí se na projektové činnosti školy. 

 

Vedoucí technického úseku 

Úsek zajišťuje provoz školy po technické stránce s ohledem na BOZP: 

- zabezpečuje udržování výrobních, pracovních prostředků a nemovitostí v řádném stavu, 

- zodpovídá za stav strojů, pracovních nástrojů a technických zařízení a zabezpečuje provádění 

jejich prohlídek ve stanovených intervalech, 

- zodpovídá za zpracování a aktualizaci příslušných vnitřních předpisů, 

- zabezpečuje zpracování požadovaných rozborů a tabulek, 

- připravuje návrhy hospodářských smluv, 

- zabezpečuje kontrolní činnost, 

- spolupracuje s ostatními vedoucími úseků a neprodleně je informuje o všem, co se jejich 

úseků týká (ŘŠ, ZŘ TV, ZŘ OV a VEÚ kontrolují jeho činnost), 

- řídí, koordinuje a zodpovídá za činnost technického úseku, za řízení, zpracovávání, vedení a 

archivaci příslušné dokumentace, 

- poskytuje součinnost při výkonu inspekční činnosti České školní inspekce a veřejnosprávních 
kontrol na svém úseku a navrhuje následná opatření,  

- zodpovídá řediteli školy za dodržování pravidel požární ochrany a pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve všech objektech školy, 

- navrhuje vytvoření vnitřní organizační struktury pro svůj úsek, řízení a pracovní zařazení 
zaměstnanců na svém úseku,  

- odpovídá řediteli za to, že při činnosti organizace budou na jeho úseku dodržovány veškeré 
zákony, právní předpisy vydané na základě zmocnění uvedených v těchto zákonech, 
vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především příslušné směrnice zřizovatele vydané 
v souladu se zákonem o krajích, případně na základě dalších předpisů upravujících činnost 
organizace, 

- spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy na základě Desatera vnitřní kultury školy, 
- účastní se porad vedení a zajišťuje přenos informací na své podřízené pracovníky, 
- navrhuje řediteli školy změnu výše nenárokových složek svých podřízených pracovníků, 
- při mimořádné události bez prodlení informuje ředitele školy (případně pověřeného zástupce) 

a postupuje v souladu s manuálem krizového řízení. 
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Čl. 12 
Kompetence ostatních vedoucích pracovníků  

Vedoucí školních jídelen  
(je řízen vedoucím ekonomického úseku): 
 

- řídí, koordinuje a zodpovídá za činnost stravovacího úseku, 
- dbá na hospodárnost v rámci svěřeného úseku, 
- zodpovídá za sestavování jídelníčku a dodržování technologických postupů, 
- při přípravě jídel a v souladu se zásadami zdravé výživy, 
- zodpovídá za dodržování hygienických, protiepidemiologických a bezpečnostních předpisů 

v rámci přípravy stravy, 
- zajišťuje kontrolní činnost, 
- poskytuje součinnost při výkonu inspekční činnosti České školní inspekce a veřejnosprávních 

kontrol,   
- navrhuje vytvoření vnitřní organizační struktury pro školní kuchyně a jídelny, řízení a pracovní 

zařazení zaměstnanců na svém úseku,  
- spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy na základě Desatera vnitřní kultury školy. 

 
 
Vedoucí učitel teoretického vyučování pro obory typu E  
 
Je řízen zástupcem ředitele pro teoretické vyučování a zastupuje jej: 

- v běžných záležitostech, týkajících se úseku TV 
- aktivně se seznamuje s aktuální problematikou řízení odloučeného pracoviště v Křešicích pro 

případ zastupování,   
- řídí kolektiv učitelů teoretického vyučování na odloučeném pracovišti v Křešicích a zodpovídá 

za využití jejich pracovního úvazku, 
- vyučuje teoretickým předmětům dle rozvrhu, 
- sestavuje rozvrh teoretického vyučování odloučeného pracoviště, 
- zajišťuje a vede agendu související s teoretickým vyučováním na odloučeném pracovišti, 
- vede povinnou dokumentaci školy pro teoretické vyučování na odloučeném pracovišti, 
- provádí plánované i náhlé hospitace a kontroly v teoretickém vyučování na odloučeném 

pracovišti, 
- svolává a vede výchovné komise na odloučeném pracovišti, 
- řeší i náročné výchovné problémy žáků, činí opatření, případně navrhuje další řešení, 
- napomáhá dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků,  
- zpracovává rozbory, hlášení a vyhodnocování pedagogické činnosti odloučeného pracoviště, 
- předsedá přijímací komisi pro obory vzdělání typu E a předkládá návrhy na přijetí žáků řediteli 

školy, 
- aktivně spolupracuje s výchovným poradcem pro odloučené pracoviště,  
- aktivně spolupracuje se sociální pracovnicí,  
- spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, zodpovídá za věcnost a formu spolupráce učitelů se 

zákonnými zástupci žáků na odloučeném pracovišti, 
- spolupracuje se speciálními školami, ZŠ se speciálními třídami a dětskými domovy v regionu 

dle potřeby v rámci náboru žáků, 
- spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy na základě Desatera vnitřní kultury školy, 
- odpovídá ŘŠ a ZŘTV za to, že při činnosti organizace budou na odloučeném pracovišti na 

úseku teoretického vyučování dodržovány veškeré zákony, právní předpisy vydané na základě 
zmocnění uvedených v těchto zákonech, vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především 
příslušné směrnice zřizovatele vydané v souladu se zákonem o krajích, případně na základě 
dalších předpisů upravujících činnost organizace. 

 
 Vedoucí učitel odborného výcviku – stavební obory typu H a E 
 
Je řízen zástupcem ředitele pro odborný výcvik a zastupuje jej   

- v běžných záležitostech týkajících se úseku odborného výcviku žáků stavebních oborů,  
- aktivně se seznamuje s aktuální problematikou řízení odborného výcviku stavebních oborů pro 

případ zastupování,  
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- řídí kolektiv učitelů odborného výcviku stavebních oborů a zodpovídá za využití jejich 
pracovního úvazku, 

- zajišťuje a vede agendu související s odborným výcvikem stavebních oborů, 
- vede povinnou dokumentaci odborného výcviku, 
- provádí plánované i náhlé inspekce a kontroly v odborném výcviku stavebních oborů, 
- zúčastňuje se pedagogických rad a výchovných komisí, 
- řeší výchovné problémy žáků, činí opatření, případně navrhuje další řešení, 
- vyhodnocuje práci učitelů odborného výcviku stavebních oborů, 
- zpracovává rozbory, hlášení a vyhodnocování pedagogické činnosti svěřené části úseku, 
- spolupracuje na vytváření koncepce a rozvoji odloučeného pracoviště, 
- aktivně spolupracuje s ZŘOV, učiteli OV stavebních oborů, výchovným poradcem školy i 

sociální pracovnicí. 
- odpovídá ŘŠ a ZŘOV za to, že při činnosti organizace budou na odloučeném pracovišti na 

úseku odborného výcviku dodržovány veškeré zákony, právní předpisy vydané na základě 
zmocnění uvedených v těchto zákonech, vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především 
příslušné směrnice zřizovatele vydané v souladu se zákonem o krajích, případně na základě 
dalších předpisů upravujících činnost organizace. 

 
 
Vedoucí vychovatel (domova mládeže, internátu) 
 

- zodpovídá za plynulý chod ubytovacího zařízení a dodržování všech bezpečnostních, 
protipožárních a hygienických předpisů, 

- řídí a koordinuje činnost všech jím řízených zaměstnanců ubytovacího zařízení, spolupracuje 
s vedoucím školních jídelen, je členem vedení školy,   

- zodpovídá za řádné vedení veškeré dokumentace a dodržování platné legislativy, 
- informuje pravidelně na poradách vedení školy o nutných opravách, havarijních stavech a 

potřebě nákupu vybavení ubytovacího zařízení, 
- prokazatelným způsobem kontroluje průběžně činnost svých podřízených, 
- vykonává současně funkci vychovatele dle rozpisu služeb,   
- v případě potřeby je povinen nastoupit mimořádnou službu za chybějícího vychovatele, aby 

nebyla narušena soustavná péče a dozor nad ubytovanými žáky, 
- vede předepsanou dokumentaci žáků výchovné skupiny, 
- sleduje zdravotní stav žáků a v případě jeho zhoršení je povinen zajistit neprodleně lékařskou 

pomoc, 
- dbá na dodržování osobní hygieny žáků a kontroluje její stav, 
- odpovídá za řádnou přípravu žáků na teoretické i praktické vyučování, 
- vytváří plán nepravidelných návštěv teoretického i praktického vyučování pro sebe a své 

podřízené, 
- pravidelně spolupracuje s učiteli ubytovaných žáků, zúčastňuje se pedagogických rad a 

rodičovských schůzek. 
- průběžně spolupracuje dle potřeby s ostatními zaměstnanci školy, pracovníky 

spolupracujících organizací, zákonnými zástupci ubytovaných žáků apod., 
- při příchodu nového žáka je povinen seznámit se s jeho dokumentací, 
- přijímá k uložení a vydává peníze žákům, pokud o to požádají, 
- výchovně vzdělávací činnost zaměřuje na co nejvhodnější využití volného času žáků, 
- svým jednáním a způsobem života je příkladem žákům v dodržování obecných pravidel 

morálky a etiky, 
- v případě mimořádné situace informuje okamžitě telefonicky ředitele školy. V naléhavých 

případech přivolá dle potřeby také Policii ČR, hasiče nebo lékaře, 
- v případě nebezpečí nebo při ochraně zdraví a života vyhlašuje poplach a organizuje evakuaci 

žáků dle „Požárního řádu“ a „Požárního evakuačního plánu“, 
- plní i jiné, zde neuvedené úkoly, související s jeho pracovním zařazením.  
- odpovídá ŘŠ za to, že při činnosti organizace budou v příslušném ubytovacím zařízení 

dodržovány veškeré zákony, právní předpisy vydané na základě zmocnění uvedených 
v těchto zákonech, vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především příslušné směrnice 
zřizovatele vydané v souladu se zákonem o krajích, případně na základě dalších předpisů 
upravujících činnost organizace. 
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Čl. 13 
Zaměstnanci  

Práva a povinnosti zaměstnanců, jejich pracovní a platové poměry jsou stanoveny obecně platnými 

pracovně-právními předpisy, vnitřními směrnicemi a mzdovými předpisy, které vydává ředitel školy. 

Jednotliví zaměstnanci jsou zařazeni buď jako pedagogičtí, nebo jako nepedagogičtí pracovníci, mají 

specifickou náplň práce a je mezi nimi uplatňován vztah kooperace. Jejich vzájemné vztahy upravuje 

Desatero pravidel vnitřní kultury školy. 

 
Část IV. 

1. Graf organizační struktury školy (viz. příloha č. 1, vždy pro aktuální školní rok) 
2. Tabulka zařazení jednotlivých vedoucích pracovníků (viz. příloha č. 2, vždy pro aktuální 

školní rok) 
 

Část V. 
Společná a závěrečná ustanovení  

 
Čl. 14 

 
Na základě organizačního řádu vydává ředitel navazující interní normy podrobně upravující provoz a 
organizaci školy včetně jejich změn a doplňků. 
 

Čl. 15 
 
Ředitel školy je v rámci své odpovědnosti za chod školy povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní 
systém v rámci finančního řízení školy. Vnitřní kontrolní systém školy řeší samostatná interní 
směrnice. 

Čl. 16 
 

Tento organizační řád ruší stávající organizační řád školy. 
 

Čl. 17 
 
Změny organizačního řádu schvaluje ředitel školy. 
 

Čl. 18 
 

Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Mgr. Bc. Jana Férová 
                                                                                                                             ředitel školy 
 
 
 
 
V Děčíně dne 20. března 2015 
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S tímto organizačním řádem školy jsem se seznámil a rozumím mu. 
 

 
Ing. Kateřina Sellnerová 

 
ZŘTV 

 

 
Rudolf Špaček 

 
ZŘOV  

 

 
Zdena Adéeová 

 
ekonomka školy 

 

 
Vladimír Puchýř 

 
vedoucí technického úseku 

 

 
Marie Bartoňová 

 
vedoucí vychovatelka DM 

 

 
Ing. Bc. Karel Pešout 

vedoucí učitel odloučeného 
pracoviště Křešice 

 

 
Bc. Ladislav Kopecký 

 
vedoucí vychovatel internátu 

 

 
Jarmila Janovcová 

 
vedoucí školního stravování 

 

 
Bc. Ladislav Hampejs 

vedoucí učitel odborného 
výcviku stavebních oborů 

 

 


