Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Organizační řád
aktualizace k 1. 9. 2017
1. Úvodní ustanovení
Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, zabezpečuje
realizaci platných právních předpisů s přihlédnutím k místním provozním podmínkám školy,
především školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Postavení a poslání školy
Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Základním posláním školy
je výchova a vzdělávání žáků, příprava především pro studium na vysokých školách. Součástí školy
je školní kuchyně s jídelnou, kterou řídí vedoucí školní jídelny.
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4. Vedoucí pracovníci
Vedoucími pracovníky s nárokem na příplatek za vedení jsou: ředitel školy, zástupce ředitele,
vedoucí školní jídelny, školník.
4.1 Ředitel
• Je statutárním orgánem školy, plní úkoly dané právními předpisy.
• Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné
pracovníky v jejich pracovní náplni, odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole.
• Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.
• Přijímá a propouští pracovníky školy, rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a
hospodaření s FKSP, spolupracuje s odborovou organizací, podepisuje kolektivní smlouvu.
• Odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy, výroční
zprávy o hospodaření školy, tyto zprávy předkládá školské radě. Je povinen účastnit se
jednání školské rady, je-li na toto jednání přizván.
• Předsedá a řídí jednání pedagogické rady.
• Dbá na dodržování smluvní, finanční a evidenční kázně.
• Rozhoduje o přijetí ke studiu, o přerušení studia, o přiznání či odnětí stipendia,
o podmíněném vyloučení ze studia, o vyloučení ze studia, o opakování ročníku, o změně
studijního oboru.
• Zajišťuje informace pro žáky (zákonné zástupce) o průběhu vzdělávání a výchovy.
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4.2 Zástupce ředitele
• Je statutárním zástupcem, zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu
s výjimkou podepisování právních dokumentů (hospodářských, pracovních a jiných smluv),
pokud k tomu nebyl ředitelem školy písemně pověřen.
• Plní samostatné úkoly stanovené pracovní náplní a pokyny ředitele školy.
• V době nepřítomnosti zástupce ředitele i ředitele jedná jejich jménem pověřený učitel.
4.3 Vedoucí školní jídelny
• Zajišťuje provoz školní kuchyně a jídelny, řídí práci kuchařek a pomocné síly.
• Plní samostatné úkoly stanovené pracovní náplní a pokyny ředitele školy.
4.4. Školník
• Zajišťuje provoz budovy školy, řídí práci uklízeček.
• Plní samostatné úkoly stanovené pracovní náplní a pokyny ředitele a zástupce ředitele školy.
5. Všeobecné povinnosti, práva o odpovědnost pracovníků
•
•
•
•
•
•
•

Jsou dány zejména zákoníkem práce a právními předpisy platnými ve školství.
Plnit úkoly dané pracovní náplní, plnit příkazy ředitele a zástupce ředitele školy.
Dodržovat pracovní řád, pracovní kázeň a efektivně využívat pracovní dobu.
Dodržovat předpisy BOZP a PO.
Chránit majetek školy, řádně pečovat o svěřený inventář.
Obdržet za vykonanou práci mzdu podle právních předpisů a vnitřního platového předpisu.
Seznámit se s vnitřními předpisy školy.

6. Předávání a přejímání pracovních funkcí
•
•

Při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel školy
převzetím agendy (kabinet, třídnictví atd.) pracovníka jiného.
Převzetí majetku, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby, peněžní hotovosti se
provádí vždy písemně.

7. Předmětové komise
Na škole jsou zřízeny předmětové komise pro jednotlivé předměty. Vedením předmětové komise je
ředitelem školy pověřen zkušený pedagogický pracovník s příslušnou aprobací. Úkolem
předmětových komisí je především zajištění souladu tematických plánů s učebními dokumenty,
realizace mezipředmětových vztahů a návaznosti učiva, metodická pomoc začínajícím učitelům a
zajišťování soutěží. Další úkoly plní podle požadavků ředitele školy nebo aktuální potřeby.
8. Zastupitelnost správních zaměstnanců
•
•
•
•
•

Zastupitelnost uklizeček je vzájemná po dobu kratší nepřítomnosti, na delší dobu je nutné
přijmout náhradní sílu.
Zastupitelnost školníka na krátkou dobu přebírá některá z uklízeček, na delší dobu je nutné
přijmout náhradní sílu.
Zastupitelnost ekonomky se řeší přijmutím náhradní síly.
Zastupitelnost vedoucí školní jídelny krátkodobě řeší hlavní kuchařka, dlouhodobě se
přijímá náhradní síla.
Zastupitelnost kuchařek je vzájemná, dlouhodobá nepřítomnost vyžaduje přijmutí náhradní
síly.
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9. Dokumentace vedená na škole
Její rozsah je dán příslušnými právními předpisy, spisovým a skartačním řádem a provozními
potřebami školy. Jedná se zejména o:
• Základní dokumenty školy (zřizovací listina, zařazení do sítě...) – ředitel.
• Třídní knihy a výkazy – třídní učitelé, kontroluje zástupce ředitele.
• Záznamy o práci v nepovinných předmětech – vyučující, kontroluje zástupce ředitele.
• Evidence žáků školy – zástupce ředitele.
• Osobní spisy žáků – třídní učitelé.
• Protokoly o komisionálních zkouškách – ředitel.
• Maturitní protokoly, protokoly o přijímacím řízení, ukončení studia – ředitel.
• Záznamy kontrol provedených na škole, předepsané revize – ředitel.
• Evidence úrazů, kniha úrazů – zástupce ředitele.
• Kniha BOZP, zprávy o prověrkách BOZP, PO, dokumentace BOZP – zástupce ředitele.
• Požární kniha – ředitel.
• Rozvrhy hodin a přidělení úvazků – zástupce ředitele.
• Personální a hospodářská evidence – ekonomka školy.
• Zápisy z porad – ředitel.
• Plány práce, učební plány – ředitel.
• Kronika školy včetně audiovizuálních záznamů – ředitel.
10. Organizační a řídící předpisy
Škola se při své činnosti řídí organizačními předpisy, jejichž evidenci vede ředitel školy a za jejichž
aktualizaci odpovídají příslušní pracovníci. Základními řídícími předpisy jsou zejména:
• Organizační řád
• Školní řád
• Spisový a skartační řád
• Systém zpracování účetnictví
• Předpis o oběhu účetních dokladů
• Operativní evidence majetku
• Vnitřní platový předpis
11. Archivování písemností
Za archivování třídních knih, třídních výkazů, maturitních protokolů a dalších pedagogických
písemností odpovídá ředitel a zástupce ředitele, případně jiný pověřený pracovník školy. Za
písemnosti hospodářské agendy odpovídá ekonomka školy, za písemnosti týkající se stravování
vedoucí školní jídelny. Tito pracovníci mají přístup do spisovny, třídí, ukládají a vyřazují
písemnosti podle skartačního řádu.
12. Telefonní služba
Telefonní službu provádí administrativní pracovnice školy. Zajišťuje obsluhu telefonní ústředny,
tisk výpisů za jednotlivé pobočky a výběr poplatků za soukromé hovory zaměstnanců.
13. Evidence majetku
Evidence majetku a správa inventáře je pracovní náplní ekonomky školy. Eviduje počet, stav,
rozmístění a používání zařízení a pomůcek, přiděluje inventární číslo, podle podkladů od pedagogů
dává návrhy na zakoupení nových, či vyřazení nepotřebných.
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14. Knihovnická činnost
•
•

Provádí pověřený učitel, který odpovídá za evidenci a správu knihovního fondu, objednává a
nakupuje literaturu podle rozpočtu schváleného ředitelem školy.
Učitelská literatura je vedena v rámci jednotlivých kabinetů.

15. Pokladní služba
Je prováděna administrativní pracovnicí školy, která provádí výplaty peněz, pečuje o uložení financí
a cenin v trezoru školy. Dodržuje pokladní limit, zajišťuje výplaty cestovních náhrad.
16. Účetní evidence
•
•
•
•
•
•
•

Je prováděna ekonomkou školy, která plní především tyto úkoly:
Zodpovídá za agendu PaM, evidenci a výpočet platů.
Eviduje srážky a výplaty dávek nemocenského pojištění.
Vypočítává mzdové náležitosti pracovníků, dávky pojištění, provádí srážky z hrubé mzdy,
sestavuje výplatní listiny, výkazy o platech, provádí jejich rozbor.
Zpracovává podklady pro přiznání důchodů, lázeňské péče, rodinných přídavků apod.
Kontroluje oprávněnost, správnost a průkaznost předložených mzdových dokladů.
Eviduje finanční operace a prostředky na bankovních účtech, eviduje stav o pohybu fondů,
navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, sestavuje rozpočtovou rozvahu podle pokynů
ředitele.
Zpracovává a kontroluje statistická hlášení ekonomického charakteru, využívá výpočetní
techniku a programy pro tento účel.

17. Všeobecná údržba
•
•
•
•

Je prováděna školníkem v rámci stanoveného rozpočtu. Běžné opravy jsou prováděny
v nejkratším možném termínu.
Při větších opravách je nutné rozhodnutí ředitele školy, který sjednává smlouvy
s jednotlivými firmami.
Požadavky na drobné opravy nahlásí vyučující přímo školníkovi nebo je zapíší do sešitu
uloženého v kanceláři školy.
Kontrolu provedených prací provádí zástupce ředitele.

18. Školní akce, zájezdy a sportovní kurzy
•
•

Akce v místě sídla školy – exkurze, besedy, koncerty, vystoupení nahlásí učitelé předem
řediteli školy, který je zařadí do týdenního plánu práce.
Akce mimo sídlo školy musí být vždy písemně povolené ředitelem, který určí odpovědného
vedoucího. Určený vedoucí akce se řídí vnitřními předpisy pro jejich konání a předpisy
BOZP, zodpovídá za finanční vyúčtování.

19. Komunikační a informační systém
•
•

Běžné operativní záležitosti jsou vyřizovány okamžitě mezi jednotlivými pracovníky nebo
s vedením školy.
Pro informovanost pedagogických pracovníků slouží nástěnka u kanceláře, interní
počítačová síť.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogičtí pracovníci jsou informováni především prostřednictvím ročního plánu,
týdenních plánů, pravidelných (mimořádných) pracovních porad, pedagogických rad,
elektronickou poštou nebo přímo osobním kontaktem.
Pracovní porady se konají pravidelně jedenkrát měsíčně podle ročního plánu, v případě
potřeby častěji.
Pedagogické rady se konají: zahajovací první týden v září, čtvrtletní (listopad, leden, duben,
červen), podle potřeby v dalších termínech.
Správní zaměstnance a zaměstnance školní jídelny informuje ředitel školy (zástupce
ředitele) přímo nebo prostřednictvím vedoucích pracovníků – školník, vedoucí školní
jídelny.
Informace rodičům jsou podávány podle potřeby a požadavků průběžně vyučujícími a
vedením školy osobně, telefonicky, písemně, prostřednictvím elektronické pošty nebo
webových stránek školy.
Pro rodiče nově přijatých žáků jsou organizovány informativní schůzky, další třídní schůzky
se konají dvakrát ročně – listopad a duben. V případě potřeby jsou svolány mimořádné třídní
schůzky.
Ředitel rozhoduje, komu budou informace přicházející do školy poskytnuty, případně kdo je
zpracuje.
Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány
ředitelem.
Pro poskytování informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb. platí samostatná směrnice.

Organizační řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2017 a zároveň končí platnost organizačního řádu ze dne
1. 9. 2012
Přílohy organizačního řádu – vzory pracovních náplní:
• zástupce ředitele školy
• učitelé
• ekonomka školy
• školník
• uklízečky
• vedoucí školní jídelny
• kuchařka
• pomocná síla

Dne: 1. 9. 2017

Mgr. Ivana Netušilová
ředitelka školy
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