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Organiza ní  ád  školy  je  vydán  v  souladu  se  zn ním  vyhlášky  MŠMT  R
. 13/2005 Sb., o st edním vzd lávání a vzd lávání v konzervato ích, a v návaznosti

na ustanovení zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším
odborném  a  jiném  vzd lávání  (školský  zákon),  s  p ihlédnutím  k  dalším  zákonným
a podzákonným normám (pracovní ád, zákoník práce, zákon o rozpo tových
pravidlech územních rozpo  aj.).
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1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Postavení školy je institucionáln  vymezeno z izovací listinou vydanou zastupitelstvem
Jiho eského  kraje  s  ú inností  od  1.  6.  2001  ve  zn ní  pozd jších  dodatk
a rozhodnutím MŠMT o za azení do sít  škol, p edškolních za ízení a školských za ízení
s  ú inností  od  1.  1.  2005  ve  zn ní  pozd jších  zm n.  Celková  kapacita  školy  je
stanovena rozhodnutím MŠMT na po et 620 žák .
Z  t chto  dokument  vyplývá,  že  St ední  pr myslová  škola  stavební,  eské
Bud jovice,  Resslova  2  je  st ední  školou  s  postavením  p ísp vkové  organizace
Jiho eského kraje s právní subjektivitou.
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, Resslova 2
Adresa školy: Resslova 2, 372 11 eské Bud jovice

: 600 76 089

editel: RNDr. Vladimír Kostka
Zástupkyn editele (statutární zástupkyn ): PaedDr. Alena Stachová
Zástupkyn editele: Ing. Hana Kone ná

Typ školy: st ední odborná škola

Studijní obory:
36-47-M/01 Stavebnictví, denní, 4 r., kapacita 530
36-47-M/01 Stavebnictví, dálkové, 5 r., kapacita 90
36-47-M/001 Stavebnictví (dobíhající), denní eský 4 r., kapacita 530
36-47-M/001 Stavebnictví (dobíhající), dálkové eský 5 r., kapacita 90
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, denní, 4 r., kapacita 33
36-46-M/002 Geodézie – geodézie (dobíhající) , denní, 4 r., kapacita 33

Sou ásti subjektu: st ední škola
IZO: 600 008 185
kapacita: 620 žák
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3. P EDM T INNOSTI ŠKOLY

Škola  poskytuje  úplné  st ední  vzd lání  ve  ty letém  studiu  podle  u ebních  plán
a osnov schválených MŠMT R a podle Školního vzd lávacího programu
Stavebnictví. Vzd lávání je poskytováno v souladu s obecn  závaznými p edpisy.
Mimo  hlavní  innosti  z izovatel  ud lil  souhlas  k  tomu,  aby  škola  mohla  vykonávat
následující innosti:

po ádání  odborných  kurz ,  školení  a  jiných  vzd lávacích  akcí  v etn
lektorské innosti,
realitní innost – pronájem místností a nebytových prostor.
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4. DOKUMENTACE ŠKOLY

Na škole je vedena (podle § 28 zákona . 561/2004 Sb.) tato základní dokumentace:
rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku a o jeho zm nách a doklady
uvedené v § 147 (místo uložení: kancelá editele);
evidence žák  - dále jen školní matrika (místo uložení: IS Bakalá i);
doklady  o  p ijímání  d tí,  žák  a  student  ke  vzd lávání,  o  pr hu
vzd lávání a jeho ukon ování (místo uložení: IS Bakalá i, studijní referát);

ební  plány,  tematické  plány,  školní  vzd lávací  program  (místo  uložení:
kancelá  zástupkyn editele, IS školy);
výro ní zprávy o innosti a hospoda ení školy, zprávy o vlastním hodnocení
školy (místo uložení: IS školy);

ídní  knihy,  které  obsahují  pr kazné  údaje  o  poskytovaném  vzd lávání
a jeho pr hu (místo uložení: IS Bakalá i);
školní ád, rozvrh vyu ovacích hodin (místo uložení: IS školy, IS Bakalá i);
záznamy z pedagogických rad a provozních porad (místo uložení: IS školy);
kniha úraz  a záznamy o úrazech žák , pop ípad  léka ské posudky (místo
uložení: kancelá  hospodá ky);
protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspek ní zprávy (místo
uložení: kancelá editele);
personální a mzdová dokumentace, hospodá ská dokumentace a ú etní
evidence a další dokumentace stanovená zvláštními právními p edpisy
(místo uložení: ekonomický úsek).
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Personáln  je  chod  školy  zajišt n  pedagogickými  pracovníky  a  nepedagogickými
zam stnanci  školy.  Pro  všechny  pracovníky  a  zam stnance  platí  obecn  práva
a povinnosti  vyplývající  p edevším ze zákoníku práce,  pracovního ádu,  dále náplní
práce a vnit ních p edpis  (sm rnic, rozhodnutí, p íkaz ).
Všeobecné povinnosti pracovník  a zam stnanc , odpov dnosti a práva
pracovník  a zam stnanc :

seznámit se s platnou legislativou a vnit ními p edpisy školy a dodržovat je,
plnit  p íkazy  editele  školy,  jeho  zástupc  a  vedoucích  úsek ,  ídit  se  dle
stanovené pracovní nápln ,
dodržovat pracovní káze , pln  a efektivn  využívat pracovní dobu,
dodržovat p edpisy bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci,
dodržovat požární p edpisy,
chránit majetek školy, ádn  zacházet s inventá em školy,
obdržet za vykonávanou práci plat podle platných p edpis  a ujednání.

Jednotlivé innosti školy jsou vymezeny tímto organiza ním ádem.
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6. SPECIFICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

6.1. ŠKOLSKÁ RADA

V  souladu  s  ustanovením  §  167  zákona  .  561/2004  Sb.  Je  na  škole  z ízena  školská
rada. Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák ,
zletilým žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy,  z izovateli  a  dalším
osobám podílet se na správ  školy.
Školská  rada  zasedá  nejmén  dvakrát  ro ;  zasedání  školské  rady  svolává  její

edseda,  první  zasedání  školské  rady  svolává  editel  školy.  editel  školy  nebo  jím
pov ený  zástupce  je  povinen  zú astnit  se  zasedání  školské  rady  na  vyzvání  jejího

edsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví sv j jednací ád a zvolí
svého  p edsedu.  K  p ijetí  jednacího  ádu  se  vyžaduje  schválení  nadpolovi ní

tšinou všech len  školské rady.
Školská rada:

se  vyjad uje  k  návrh m  školních  vzd lávacích  program  a  k  jejich
následnému uskute ování,
schvaluje výro ní zprávu o innosti školy,
schvaluje školní ád a stipendijní ád, navrhuje jejich zm ny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledk  vzd lávání žák ,
podílí se na zpracování koncep ních zám  rozvoje školy,
projednává návrh rozpo tu právnické osoby na další rok, vyjad uje se
k rozboru hospoda ení a navrhuje opat ení ke zlepšení hospoda ení,
projednává inspek ní zprávy eské školní inspekce,
podává podn ty a oznámení editeli školy, z izovateli, orgán m
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgán m státní správy.

editel  školy  je  povinen umožnit  školské rad  p ístup k  informacím o škole,  zejména
k dokumentaci školy. Informace chrán né podle zvláštních právních p edpis
poskytne editel školy školské rad  pouze za podmínek stanovených t mito zvláštními
právními p edpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném p ístupu
k informacím tím není dot eno.
O  dokumentech,  k  jejichž  zn ní  má  školská  rada  právo  se  vyjád it,  p ípadn  je
schválit, rozhodne školská rada do 1 m síce od jejich p edložení editelem školy.
Pokud školská rada tento dokument neschválí, editel školy p edloží dokument
k novému projednání do 1 m síce. Opakovaného projednání se ú astní z izovatel.
Není-li dokument schválen ani p i opakovaném projednání nebo pokud školská rada
neprojedná dokumenty uvedené v § 168 odstavci 1 písm. b až d zákona . 561/2004
Sb. do 1 m síce od jejich p edložení editelem školy, rozhodne o dalším postupu bez
zbyte ného odkladu z izovatel.

6.2. PEDAGOGICKÁ RADA

V  souladu  s  ustanovením  §  164  odst.  2  zákona  .  561/2004  Sb.  je  editelem  školy
ízena  pedagogická  rada  jako  poradní  orgán  editele.  editel  školy  z izuje

pedagogickou  radu  jako  sv j  poradní  orgán,  projednává  s  ním  všechny  zásadní
pedagogické dokumenty a opat ení týkající se výchovn -vzd lávací innosti školy.

i svém rozhodování editel školy k názor m pedagogické rady p ihlédne.
Pedagogickou radu tvo í všichni pedagogi tí pracovníci školy.
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Pedagogická rada
se vyjad uje ke vzd lávacím program m školy, k základním dokument m
pedagogického charakteru a k vlastnímu hodnocení školy,
má právo být seznámena se zm nami v personálním obsazení školy,
zásadami chodu školy, zm nami pracovního, provozního a organiza ního
ádu,

projednává zásadní otázky výchovn  vzd lávacího procesu.
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7. ORGANIZA NÍ USPO ÁDÁNÍ

7.1. VEDENÍ ŠKOLY

V  souladu  s  §  164  až  166  školského  zákona  stojí  v  ele  školy  editel.  Má  postavení
statutárního orgánu, ídí innost školy jako celku a je oprávn n jednat jménem školy
v  celém  rozsahu  její  innosti.  Na  ízení  školy  se  podílí  vedení  školy,  které  je  vedle
editele tvo eno zástupkyn mi  editele,  vedoucím úseku provozu a praxí  a vedoucí

ekonomického úseku.
V dob  nep ítomnosti editele školy je zástupcem statutárního orgánu pov ena
zástupkyn editele – statutární zástupkyn  v plné ší i kompetencí.

7.2. ORGANIZA NÍ LEN NÍ ŠKOLY

Škola se organiza lení na tyto úseky:
• úsek editele
• úsek denního studia
• úsek odborného studia
• úsek provozu a praxí
Uvedené  úseky  jsou  ízeny  leny  vedení  školy  dle  organiza ního  schématu  (viz

íloha Organiza ní schéma školy) a dále jsou vnit  strukturovány (viz schémata
odpov dnosti jednotlivých len  vedení školy).
Organiza ní schéma sou asn  ozna uje další funkce v organizaci, jejich vzájemné
vztahy a postavení.

7.3. DALŠÍ FUNKCE PRACOVNÍK

editel školy pov uje jednotlivé pracovníky funkcemi v organizaci, které mohou být
trvalého nebo do asného charakteru.
Pov ení  funkcí  se  zpravidla  d je  písemnou  formou  a  je  p edáno  sou asn
s p íslušnou náplní innosti. Je-li n jaká funkce pouze do asná (nap . vedoucí kurzu),
pov ený  pracovník  se  ídí  p íslušnými  vnit ními  p edpisy,  které  specifikují  danou

innost.
Z povahy uvedených funkcí je patrné, že v tšina z nich je p id lena pedagogickým
pracovník m školy.

7.4. P EDÁVÁNÍ A P EJÍMÁNÍ PRACOVNÍCH FUNKCÍ:
i odchodu pracovníka nebo jeho dlouhodobé nep ítomnosti pov uje editel školy
evzetím p íslušné agendy jiného pracovníka. Stanoví, v který p ípadech je p evzetí

nutné písemnou formou.

7.5. ZASTUPITELNOST PRACOVNÍK

Obecn  pro zastupování pracovník  platí tato pravidla:
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editel  školy  –  v  neodkladných  záležitostech  je  zastupován  zástupkyní
editele (statutární zástupkyn ), v p ípad  její nep ítomnosti pak zástupkyní
editele;

zástupkyn editele – v neodkladných záležitostech se zastupují  vzájemn
nebo jsou zastupováni editelem;
vedoucí  úseku  provozu  a  praxí  –  v  neodkladných  záležitostech  je
zastupován editelem;
hospodá ka, ekonomka - v n kterých innostech ú etní;
sekretá ka - v n kterých innostech hospodá kou, ekonomkou;

itelé  –  p i  krátkodobé  nep ítomnosti  vzájemn  suplováním,  p i
dlouhodobé nep ítomnosti p ijetím kvalifikovaného pracovníka do
pracovního pom ru na dobu ur itou;
uklíze ka – jinými uklíze kami, p i dlouhodobé nep ítomnosti p ijetím
pracovníka do pracovního pom ru na dobu ur itou;
školník/údržbá  – v n kterých innostech uklíze kou.

V p ípadech, kdy konkrétní zastupitelnost není vymezena pracovní náplní, je ešena
aktuáln  dle okamžité pot eby.
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8. INNOSTI ÚSEKU EDITELE

Úsek editele zajiš uje tyto innosti školy:
Personální agenda

viz osobní složky zam stnanc
vede personalistka/sekretá ka školy

Telefonní, dopisní a e– mailová služba
viz Spisový a skarta ní ád
provádí personalistka/sekretá ka školy

Knihovnická innost
žákovská knihovna (ur ena pro žáky i pedagogy)
viz Sm rnice pro hospoda ení s majetkem

Ukládání písemností
viz Spisový a skarta ní ád
zajiš uje zástupce pro ekonomiku a provoz

v ekonomické oblasti zajiš uje tyto innosti školy:
Evidence majetku

viz Sm rnice pro hospoda ení s majetkem
viz Sm rnice pro provád ní inventarizace majetku
provádí ú etní školy a ekonomka školy

Pokladní služba
viz Sm rnice o vedení pokladny
zajiš uje pokladní školy

Mzdová agenda
viz Vnit ní platový p edpis
viz Sm rnice o ob hu ú etních doklad
zpracovává ú etní na základ  podklad  od personalistky školy

etní a rozpo tová agenda
viz Ú etní rozvrh a Harmonogram ú etní záv rky
zpracovává ekonomka školy

Hmotná odpov dnost
viz osobní složky zam stnanc  (pokladní/ú etní)
zajiš uje personalistka/sekretá ka školy
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9. INNOSTI ÚSEKU DENNÍHO STUDIA

Pedagogický úsek zajiš uje tyto innosti školy:
Denní studium

íprava a aktualizace ŠVP
íprava a aktualizace EVVO
íprava a koordinace rozvrh

Další vzd lávání pedagogických pracovník
Vedení p edepsané pedagogické dokumentace

vedou pedagogi tí pracovníci a kontrolu provád jí zástupkyn editele
innosti  v  pedagogickém  úseku  jsou  realizovány  p edevším  t mito  funkcemi

pedagogických pracovník  a nepedagogických zam stnanc  školy:
vedoucí PK všeobecn  vzd lávacích p edm ;

ídní u itel;
itel;

koordinátor ŠVP;
koordinátor EVVO;
studijné referent;
koordinátor DVPP.

Jejich vzájemné vztahy a innosti jsou vymezeny v Organiza ním schématu školy.
Za ú elem napl ování eduka ního procesu je pravideln  svolávána pedagogická
rada (nejmén  4krát ro ) a dále provozní porady pedagogických pracovník ,
sch zky p edm tových komisí a realiza ních tým  ŠVP.
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10. INNOSTI ÚSEKU ODBORNÉHO STUDIA

Úsek odborného studia a celoživotního vzd lávání zajiš uje tyto innosti školy:
Odborné studium
Dálkové studium
Další vzd lávání

innosti  v  úseku  celoživotního  vzd lávání  jsou  realizovány  p edevším  t mito
funkcemi pedagogických pracovník  a nepedagogických zam stnanc  školy:

vedoucí PK odborných p edm ;
ídní u itel dálkového vzd lávání;

itel dálkového vzd lávání;
externí dodavatel;
koordinátor dalšího vzd lávání;
referent BOZP a PO (externí dodavatelé).



Organiza ní ád

17

11. INNOSTI ÚSEKU PROVOZU A PRAXÍ

Úsek provozu a praxí zajiš uje tyto innosti školy:
Správa objektu školy a její provoz
Praxe žák

Správa objektu
íprava investi ního plánu školy
íprava investi ních akcí a oprav

organizace výb rových ízení pro investice a opravy
realizace investi ních akcí a oprav

Všeobecná b žná údržba a opravy
viz Sm rnice pro hospoda ení s majetkem
provádí školník a údržbá , kontrolu provádí vedoucí úseku provozu a praxí

Úklid
viz nápl  práce v osobních složkách zam stnanc
provád jí uklíze ky, organizuje a ídí vedoucí úseku provozu a praxí
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12. KONTROLNÍ INNOST

Kontrolní innost provád jí dále uvedení vedoucí pracovníci v uvedeném
rozsahu:

EDITEL ŠKOLY
ídí a kontroluje práci pod ízených zam stnanc

provádí kontroly všech pracovník  a žák  ve všech oblastech
hospodá ka, ekonomka

kontroluje hospodárnost využívání prost edk  školy
kontroluje dodržování evidence a uložení prost edk  školy
u odpov dných osob

ást kompetencí p enáší editel školy na další vedoucí pracovníky:

ZÁSTUPKYN EDITELE, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYN
ízení a kontrola práce vyu ujících denního studia

kontrola dokumentace TU, TK, evidence žák  denního studia
práce p edm tových komisí všeobecn  vzd lávacích p edm
práce t ídních u itel  denního studia
hospitace v hodinách
podklady pro mzdy (p es asové hodiny)
další vzd lávání pedagogických pracovník

ZÁSTUPKYN EDITELE
ízení a kontrola práce vyu ujících dálkového studia

kontrola dokumentace TU, TK, evidence žák  dálkového studia
práce p edm tových komisí odborných p edm
práce t ídních u itel  dálkového studia
hospitace zejména v odborných p edm tech
dodržování zásad bezpe nosti a ochrany zdraví a požární ochrany

VEDOUCÍ ÚSEKU PROVOZU A PRAXÍ
ídí a kontroluje práci pod ízených zam stnanc

hospitace zejména v p edm tu praxe a v odborných p edm tech

P EDSEDOVÉ PK
výb r u ebnic, u ebních materiál , pom cek
ov ování úrovn  vzd lávání žák  (standardy p edm , testy,
srovnávací práce)

íprava návrh  pro vedení školy k náprav  zjišt ných nedostatk
zejména preventivního charakteru
kontrola pln ní tematických plán

ŠKOLNÍK
ídí a kontroluje kvalitu práce pod ízených zam stnanc

používání pracovních pom cek
dodržování bezpe nosti práce
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