
Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 
 

 

Jungmannova 740, 784 01 Litovel, IČ: 47654325 
tel.: 724 320 826, 724 320 749, 724 882 161 

zus@zuslitovel.cz, www.zuslitovel.cz 

 

 

SMĚRNICE č. 8/2021 

Organizační řád 

Zpracovala:     Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. 

Pedagogická rada projednala:  21. září 2021 

Datum účinnosti:    22. září 2021 

  



2 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se Základní umělecká škola Litovel, 
Jungmannova 740, stala s účinností od 1. 4. 2001 příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. 

Sídlo organizace:  Jungmannova 740, 784 01 Litovel 
          IČO: 47654325 

K majetku má škola právo hospodaření. Majetek je vymezen v operativní a účetní evidenci 
školy. 

Škola hospodaří s majetkem podle obecně závazných předpisů. Metodicky je řízena  
a kontrolována Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje  
a ČŠI. Ředitelka školy zajišťuje plnění svých příkazů, plánovaných a ostatních úkolů a dbá, aby 
kontrola činnosti hospodaření byla soustavná a plynulá.  

 Předmět činnosti školy 

 Předmětem činnosti je poskytování základů vzdělání v hudebním a výtvarném oboru, příprava 
žáků pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření, 
na konzervatořích a na studium na vysokých školách. Činnost základní umělecké školy je dána 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o 
základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 Plán činnosti školy 

 Plán činnosti školy sestavuje ředitelka školy na školní rok, projednává jej a schvaluje umělecká, 
nebo pedagogická rada. 

 Doba plánování 

 Plán činnosti je sestavován na školní rok a obsahuje tyto části: 
- hodnocení minulého školního roku, 
- hlavní cíle nového školního roku, 
- organizace školního roku, 
- metodické pokyny, 
- přidělování úkolů učitelům. 

 Pracovníci 

 Pracovník jako zaměstnanec právnické osoby, která vykonává činnost školy: 
- odpovídá ředitelce školy za dodržování právních norem souvisejících s vykonávaným 

druhem práce dle své konkrétní pracovní náplně, 
- plní příkazy ředitelky školy, 
- dodržuje pracovní kázeň a plně využívá pracovní dobu, 
- dodržuje předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy, 
- chrání majetek školy, řádně zachází s inventářem školy, 
- obdrží za vykonanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání, 
- seznámí se s organizačním řádem, vnitřními předpisy a směrnicemi školy, vnitřním 

režimem školy a pracovním řádem platným pro všechny pracovníky škol a školských 
zařízení. 
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Ředitelka školy 

 Je statutárním orgánem, jmenuje ji a odvolává Rada Olomouckého kraje, 
- jedná ve všech záležitostech jménem školy, 
- stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, 
- odpovídá za efektivní použití přidělených finančních prostředků státního rozpočtu, 
- předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem, 
- zřizuje pedagogickou radu složenou ze všech pedagogických pracovníků školy jako svůj 

poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření 
týkající se vzdělávací činnosti, při rozhodování k jejím názorům přihlíží, 

- zřizuje uměleckou radu jako svůj poradní orgán, 
- vydává vnitřní předpisy a směrnice školy, 
- stanovuje výši úplaty za vzdělávání na období školního roku, 
- rozděluje úkoly mezi sebe a ostatní pracovníky, 
- usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští pracovníky školy, 
- rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, 
- vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
- odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole, 
- vysílá zaměstnance na pracovní cesty. 

Zástupkyně ředitelky – zástupce statutárního orgánu 

 Statutární zástupkyně ředitelky je jmenována ředitelkou školy, 
- zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, 
- organizačně zabezpečuje vzdělávací proces, 
- odpovídá ředitelce za oblast pedagogické činnosti učitelů, 
- zajišťuje operativní změny rozvrhu, 
- zpracovává podklady pro plán práce a další strategické dokumenty školy, 
- zpracovává podklady pro evaluaci školy, 
- zajišťuje informovanost pedagogických zaměstnanců omluvených z porad, 
- organizuje koncerty, předehrávky a jiné akce školy, 
- má na starosti část úřední evidence, 
- vykonává funkci požárního preventisty a bezpečnostního technika, 
- plní další úkoly stanovené ředitelkou, 
- podrobnější vymezení úkolů je stanoveno popisem práce. 

Pedagogická rada 

- je poradním orgánem ředitelky školy, 
- je složena z pedagogického sboru, 
- vyjadřuje se ke všem pedagogickým otázkám a dává ředitelce doporučení, 
- schází se nejméně čtyřikrát ročně, 
- svolává ji ředitelka nebo zástupkyně školy. 

Inventarizační komise 

- jmenuje ji ředitelka školy k provedení řádné inventury, popř. mimořádné inventury, 
- komise pracuje v tomto složení do okamžiku jmenování nové komise. 
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Dokumentace 

Ve škole je vedena dokumentace v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zastupitelnost zaměstnanců 

Stav pracovníků byl stanoven tak, aby bylo možno plnit všechny stanovené úkoly a pracovní 
náplně zajišťovaly plnou využitelnost každého zaměstnance. V případě dlouhodobější 
nepřítomnosti některého ze zaměstnanců lze uzavírat dohody o mimopracovních činnostech. 
V době nepřítomnosti ředitelky a zástupkyně ředitelky je pověřen pedagog vyřizováním 
nejnutnějších záležitostí. Tento pedagog nemá kompetence k rozhodování. 

Předávání a přejímání pracovních funkcí 

Při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitelka školy 
převzetím agendy jiného pracovníka a stanoví, kdy převzetí musí být provedeno písemně. 
Převzetí majetku HIM, DHIM, DHM a peněžních hotovostí se provádí vždy písemně. 

Článek 2 
Činnosti všeobecného řízení a správy 

Provoz celé školy řídí, organizuje a kontroluje ředitelka. Škola je členěna do dvou organizačních 
útvarů – ekonomický úsek a úsek statutární zástupkyně, pod níž spadá pedagogický sbor 
a školník – uklízeč (viz schéma v příloze).  

Provoz školy 

Učitelé plní úkoly podle vnitřních předpisů a směrnic, rozvrhu hodin, dále dle měsíčních plánů 
akcí, pracovního a školního řádu. Ostatní pracovníci plní úkoly podle svých náplní práce, 
tohoto organizačního řádu, pracovního a školního řádu.  

Činnost administrativního a správního charakteru 
Archivování písemností 

Za účetní archiv písemností odpovídá účetní školy. Za archiv pedagogické dokumentace 
odpovídá zástupkyně ředitelky. Účetní přejímá, třídí a ukládá, případně zapůjčuje archivní 
materiál se souhlasem ředitelky. Provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci podle 
skartačního řádu. 

Telefonní služba 

Škola nemá telefonní ústřednu ani pevné telefonní linky. Služební mobilní čísla jsou využívána 
dle tarifu nastaveného v účastnické smlouvě se společností Vodafone Czech republic a.s. 
Účetní školy je administrátorem a zajišťuje servisní služby týkající se účastnické smlouvy. 

Knihovnická činnost 

Je prováděna pověřenými učiteli, kteří odpovídají za provoz knihovny. Učitelé vedou 
předepsanou dokumentaci pro provoz knihovny. 

Všeobecná údržba 

Je prováděna školníkem ve všech prostorách v rámci stanoveného rozpočtu. Školník provádí 
údržbu v rámci své pracovní náplně, a to co nejdřív po zjištění závady. Závady závažnějšího 
charakteru hlásí školník ředitelce školy a ta poté rozhodne o zajištění oprav odbornými 
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firmami při dodržení zásad hospodárnosti. Školní při provádění těchto prací s firmami 
spolupracuje  
a dohlíží na provedení těchto prací. Závady, které zjistí pracovníci školy, zapíší do knihy závad. 
Školník nejméně jednou týdně knihu závad prohlíží a závady neprodleně odstraní. 

Evidence majetku 

Evidence majetku je řešena samostatnou směrnicí. 

Pokladní služba 

Pokladní služba je prováděna účetní školy. Odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje 
výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o uložení cenin. Dodržuje stanovený pokladní limit. 
S účetní školy je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti. 

 Účetní agenda  

 Účetní agendu vede účetní školy. Ve vedení této agendy je povinna dodržovat veškeré platné 
právní normy. 

Účetní evidence 

Tato evidence je řešena samostatnou směrnicí. 

Vedení předepsané pedagogické dokumentace 

Předepsaná dokumentace je zpracovávána pedagogickým vedením školy, podle jejich pokynů 
vedou učitelé třídní knihy a třídní výkazy. Průběžnou kontrolu knih a výkazů provádí ředitelka 
nebo zástupkyně ředitelky. Dokumentace je uložena v ředitelně školy. 

Vedení personální agendy 

Personální agenda je zpracovávána vedením školy, dokumentace je uložena v ředitelně školy. 

Školní akce  

Školní akce organizačně zajišťuje ředitelka nebo zástupkyně ředitelky ve spolupráci 
s pověřenými učiteli školy. Ředitelka školy dává podklady účetní školy pro finanční vypořádání 
školních akcí. 

Článek 3 
Bezpečnost práce a požární ochrana 

Tato oblast je ve škole zabezpečována zástupkyní ředitelky, která rovněž seznamuje 
pracovníky školy s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a s předpisy o požární 
ochraně.  
Na základě předpisů o BOZP budou pedagogičtí pracovníci proškolováni 1x za dva roky z platné 
právní legislativy, která se vztahuje k výkonu jejich povolání. 

Požární ochrana – školení jsou stanovena zákonem.   

Článek 4 
Informační systém 

Informace vstupující do školy přichází k ředitelce školy. 

 Ředitelka rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část 
zpracuje. 
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 Informace, která opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsána ředitelkou 
nebo v případě její nepřítomnosti zástupkyní ředitelky. 

 Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se projednávají v pedagogické 
radě. 

 Základními informačními kanály jsou: 

- jednání pedagogické rady, 
- vývěska ve sborovně, 
- vývěska na chodbě školy, 
- operativní porady pracovníků svolávané vedením školy, 
- e-mail, 
- webové stránky školy. 

Článek 5 
Účinnost 

 Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 8/2015 a nabývá účinnosti dnem 22. 9. 2021. 

  

V Litovli dne 20. 9. 2021                                                                          Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. 
 ředitelka školy
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