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Smûrnice nab˘vá úãinnosti dne: 7. 3. 2014

I.
V‰eobecná ustanovení
âl. 1
SOU Jiﬁice je právnickou osobou, zﬁízenou Mgr. Janem Beerem.

âl. 2
Hlavní úãel a pﬁedmût ãinnosti je vymezen zﬁizovací listinou.

II.
¤ízení organizace SOU

âl. 3
¤editel ‰koly (PhDr. Mgr. Jan Beer)
1. Statutárním orgánem ‰koly je ﬁeditel ‰koly, kterého jmenuje a odvolává zﬁizovatel ‰koly.
2. ¤editel ‰koly:
a) ﬁídí a zaji‰Èuje ãinnost ‰koly v souladu s jejím posláním, dan˘m zﬁizovací listinou
b) odpovídá za vzdûlávací a hospodáﬁskou ãinnost ‰koly a za správu a ochranu
jejího svûﬁeného majetku
c) zastupuje ‰kolu a jedná jejím jménem, po dobu nepﬁítomnosti ho zastupuje
zástupce ﬁeditele ‰koly v plném rozsahu jeho práv a povinností
d) schvaluje investiãní a neinvestiãní nákupy a vynakládání provozních prostﬁedkÛ
e) jmenuje do funkcí a odvolává vedoucí pracovníky ‰koly,
pﬁijímá ostatní zamûstnance a ukonãuje jejich pracovní pomûr.
3. Svoji funkci vykonává ﬁeditel ‰koly zejména prostﬁednictvím útvarÛ a zamûstnancÛ,
na které je oprávnûn delegovat své pravomoci.
4. ¤editel je oprávnûn zﬁizovat své poradní orgány.

âl. 4
Vedení ‰koly
1. ·kolu ﬁídí ﬁeditel spolu s vedením ‰koly, které tvoﬁí zástupkynû ﬁeditele
- tisková mluvãí, vedoucí Studijního oddûlení a sekretariátu.
2. Jednotliví ãlenové vedení ‰koly odpovídají za jim svûﬁené úseky ãinnosti a pﬁi ﬁízení
a organizaci ãinnosti vzájemnû úzce spolupracují.
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III.
Vzdûlávací ãinnost ‰koly
âl. 5
Zástupkynû ﬁeditele – tisková mluvãí
(PhDr. Marie Formáãková)
1. V dobû nepﬁítomnosti ﬁeditele ‰koly zastupuje v plném rozsahu práv a povinností,
s v˘jimkou práv a povinností, které si ﬁeditel vyhradí k vlastnímu rozhodnutí.
2. Úãastní se provozních a pedagogick˘ch porad a porad vedení ‰koly.
3. Podílí se na sestavování úvazkÛ a rozvrhu.
4. Organizaãnû zaji‰Èuje závûreãné zkou‰ky.
5. Organizaãnû zaji‰Èuje rozdílové zkou‰ky.
6. Spolupodílí se na plánu ãinnosti ‰koly na ‰kolní rok.
7. Schvaluje a sv˘m podpisem potvrzuje cestovní pﬁíkazy zamûstnancÛm ‰koly.
8. Po odsouhlasení dovolené zamûstnancÛ ﬁeditelem ‰koly podepisuje dovolenky.
9. Eviduje charitativní akce zaji‰Èované ‰kolou.
10. Úãastní se pﬁímé v˘chovnû vzdûlávací práce dle míry stanovené
vyuãovací povinnosti.
11. Provádí hospitaãní a kontrolní ãinnost.
12. Je hlavním koordinátorem ‰kolních vzdûlávacích programÛ.
13. Koordinuje a kontroluje práci v˘chovného poradce a preventistky
sociálnû patologick˘ch jevÛ.
14. Soustﬁeìuje podklady od povûﬁen˘ch pracovníkÛ ‰koly pro sestavování
v˘roãních zpráv; zpracované materiály kompletuje a v poÏadovan˘ch termínech
vyﬁizuje k odeslání.
15. UdrÏuje kontakty se zástupci hromadn˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ
a pﬁímo se podílí na tvorbû a realizaci mediální strategie ‰koly.
16. Podílí se na vypracování dokumentace pro efektivní ﬁízení ‰koly.
17. Provádí dal‰í práce dle pﬁíkazÛ ﬁeditele ‰koly.

IV.
Provoz ‰koly
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âl. 6
Vedoucí Studijního oddûlení a sekretariátu
(Luká‰ Littman)
1. Úãastní se provozních a pedagogick˘ch porad a porad vedení ‰koly;
zaji‰Èuje zápisy z porad.
2. Odpovídá ﬁediteli ‰koly za organizaãní chod ‰koly; rozpis suplování
za nepﬁítomné uãitele, kontrolu uãitelÛ na pracovi‰ti, vãetnû nástupu do hodin
a dodrÏování délky vyuãovacích hodin a dozorÛ nad Ïáky.
3. Organizaãnû zaji‰Èuje agendu individuálních vzdûlávacích plánÛ.
4. Odpovídá za správnost vedení pedagogické dokumentace.
5. Spolupodílí se na plánu ãinnosti ‰koly na ‰kolní rok.
6. Eviduje nepﬁítomnost uãitelÛ s uvedením doby nepﬁítomnosti a jejího dÛvodu;
pracovní neschopnosti a kontroly u lékaﬁe.
7. Organizaãnû zaji‰Èuje opravné zkou‰ky; v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech i zkou‰ky
v náhradním termínu.
8. Podílí se na vypracování dokumentace pro efektivní ﬁízení ‰koly.
9. Podílí se na vypracování podkladÛ pro Rozhodnutí ﬁeditele ‰koly.
10. ShromaÏìuje zápisy z v˘chovn˘ch akcí poﬁádan˘ch ‰kolou.
11. Jedná s ostatní veﬁejností, podílí se na ﬁe‰ení stíÏností a petic,
je-li ﬁeditelem ‰koly k tomu povûﬁen.
12. Odpovídá na ústní a písemné dotazy nejrÛznûj‰ího charakteru.
13. Vypracovává (1 x roãnû) V˘kaz o ﬁeditelství ‰koly a V˘kaz o ‰kolní knihovnû.
14. Úãastní se pﬁímé v˘chovnû vzdûlávací práce dle míry stanovené vyuãovací povinnosti.
15. Provádí nákup a v˘dej úklidového materiálu.
16. Provádí nákup a v˘dej kanceláﬁsk˘ch potﬁeb.
17. UdrÏuje stavy zásob.
18. Sestavuje pro ﬁeditele ‰koly plán schÛzek z ﬁad pracovníkÛ ‰koly,
jakoÏ i náv‰tûvy z jin˘ch organizací.
19. Vyﬁizuje korespondenci dopisÛ podle potﬁeby ﬁeditele ‰koly, vãetnû elektronické po‰ty.
20. Soustﬁeìuje pﬁipomínky a stíÏnosti pracovníkÛ ‰koly a dle návrhÛ ﬁeditele
provádí jejich vyﬁízení.
21. Vede pokladnu ‰koly.
22. Provádí objednávky materiálu.
23. Vede dokumentaci podatelny a v˘pravnu po‰ty.
24. Odpovídá za organizaãní zaji‰tûní a prÛbûh pﬁijímacího ﬁízení.
25. Kontroluje prÛbûh inventarizace.
26. Plní dal‰í úkoly dle poÏadavkÛ ﬁeditele ‰koly.
27. Poﬁizuje informativní a dokumentaãní snímky a fotosoubory pro archivní úãely.
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28. Pﬁipravuje dokumenty k archivaci.
29. Pﬁipravuje návrhy propagaãních materiálÛ a realizuje jejich v˘robu
nebo zadání jejich v˘roby.
30. Pﬁipravuje administrativní podklady pro odvolací ﬁízení.
31. Vydává potvrzení o studiu ÏákÛm ‰koly.
32. Vyhotovuje duplikáty vysvûdãení a v˘uãních listÛ.
33. Vede evidenci ÏákÛ s individuálními vzdûlávacími plány (IVP), kontroluje prÛbûh
plnûní studijních povinností tûchto ÏákÛ, informuje o IVP pedagogické pracovníky.
34. Eviduje Ïáky s Rozhodnutím o uvolnûní z Tûlesné v˘chovy a o této skuteãnosti
informuje vyuãující.

âl. 7
Mzdová úãetní a personalistka
(pí Simona Trávníãková)
1. Zabezpeãuje celou mzdovou agendu ‰koly podle platn˘ch zákonÛ,
obecnû platn˘ch pﬁedpisÛ a vnitﬁních platov˘ch pﬁedpisÛ ‰koly.
2. Vede zpracování mezd v zákonn˘ch lhÛtách.
3. Pﬁedkládá ﬁediteli ‰koly nebo jeho zástupci k podpisu hromadné pﬁíkazy
do banky k úhradû mezd a povinn˘ch odvodÛ.
4. Vede pﬁedepsanou mzdovou evidenci.
5. Zpracovává poÏadovaná statistická hlá‰ení.
6. Zpracovává podklady pro v˘poãet nemocensk˘ch dávek.
7. Zpracovává evidenãní listy pro dÛchodové zabezpeãení.
8. Provádí roãní zúãtování danû z pﬁíjmu fyzick˘ch osob
ze závislé ãinnosti a funkãních poÏitkÛ.
9. Odpovídá za úãelné a bezpeãné uloÏení ve‰keré pﬁedepsané
dokumentace mzdové agendy.
10. Zaji‰Èuje ve‰kerou personální agendu, pﬁiãemÏ odpovídá za metodiku
a vedení pﬁedepsané personální evidence.
11. Zabezpeãuje agendu pﬁijímání zamûstnancÛ a ukonãování pracovních pomûrÛ.
12. Vypracovává pracovní smlouvy, dohody o zmûnách pracovních smluv,
dohody o práci a dohody o pracovní ãinnosti.
13. Hodnotí splnûní kvalifikaãních pﬁedpokladÛ v rámci druhu sjednané práce,
zpracovává návrhy platov˘ch zaﬁazení a pﬁíplatkÛ.
14. Zaji‰Èuje aktuálnost osobních spisÛ.
15. Zpracovává platové inventury dle potﬁeby.
16. Vede operativní evidenci dlouhodobého majetku.
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17. Na základû faktur eviduje majetek ‰koly kusovû i finanãnû;
evidenci majetku zaznamenává do poãítaãe.
18. Vyhotovuje zápisy o pﬁevzetí investiãního majetku a propoãítává odpisy.
19. Zaji‰Èuje vãasn˘ styk s bankou, kontroluje v˘pisy z úãtÛ a dohlíÏí
na vãasné platby v‰ech faktur.
20. VyplÀuje doklady pro ve‰keré bankovní pﬁevody.
21. Vede archivní knihu a písemnosti zahrnující utajované údaje chránûné
dle pﬁíslu‰n˘ch právních pﬁedpisÛ.
22. Provádí inventarizaci majetku ‰koly; ovûﬁuje soulad fyzického
a úãetního stavu majetku ‰koly.
23. Provádí zaﬁazení a vyﬁazení dlouhodobého majetku
dle inventarizaãních seznamÛ majetku ‰koly.
24. Vede agendu v˘stupních listÛ u zamûstnancÛ konãících v pracovním pomûru.
25. Provádí kontrolu dodrÏování bezpeãnostních pﬁedpisÛ, pouÏívání ochrann˘ch
pomÛcek a pﬁedkládá návrhy na odstranûní nedostatkÛ.
26. Provádí inventury vãetnû vedení pﬁedepsané evidence.
27. Provádí dal‰í úkoly dle pokynÛ ﬁeditele a nadﬁízen˘ch pracovníkÛ.
28. Je
—
—
—
—
—

povûﬁena funkcí správce rozpoãtu; z titulu této funkce odpovídá ﬁediteli ‰koly:
za celkové financování v‰ech ãinností ‰koly:
za projednávání rozpoãtu ‰koly se zﬁizovatelem a za jeho finanãní vypoﬁádání
za zpracování a pﬁedloÏení daÀov˘ch pﬁiznání
za správné uÏívání pﬁedepsané ekonomické a úãetní metodiky
za sestavování v˘kazÛ hospodaﬁení a úãetních v˘kazÛ

29. Je
—
—
—
—
—
—
—

povûﬁena funkcí hlavní úãetní; z titulu této funkce odpovídá ﬁediteli ‰koly:
za chod úãetní a operativní evidence
za sestavování úãetních závûrek, v˘kazÛ hospodaﬁení a úãetních v˘kazÛ
za plnûní povinností ‰koly vÛãi zﬁizovateli a M·MT
za úãelné a bezpeãné uloÏení ve‰keré úãetní dokumentace
kontroluje platební a zúãtovací styk s bankou
vede agendu odbûratelsk˘ch a dodavatelsk˘ch faktur
zpracovává úãetní analytiku a syntetiku

30. Zpracovává ekonomické rozbory, plány a zásady ekonomické koncepce ‰koly tak,
aby v plném rozsahu zaji‰Èovala poÏadavky ãinnosti ‰koly.
31. Zaji‰Èuje agendu finanãních zdrojÛ, zúãtovací a platební styk, pﬁedkládá ﬁediteli ‰koly
ke schválení ve‰keré zprávy, rozbory a statistiky pro zﬁizovatele a jiné instituce.
32. Pravidelnû informuje ﬁeditele ‰koly o hospodáﬁském v˘sledku
a navrhuje nápravná opatﬁení.
33. Podílí se na tvorbû vnitﬁních pﬁedpisÛ zejména v ekonomické oblasti ãinnosti ‰koly.
34. Provádí dal‰í úkoly dle pokynÛ ﬁeditele.
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V.
Obecná ustanovení
âl. 8
Zamûstnanci ‰koly
1. Pracovní pomûr zamûstnancÛ ‰koly vzniká na základû pracovní smlouvy,
dohody o pracovní ãinnosti nebo dohody o provedení práce, kterou s nimi
uzavírá ﬁeditel ‰koly.
2. Zamûstnanci ‰koly se podílejí na ãinnosti ‰koly v rozsahu popisu
sv˘ch pracovních ãinností.
3. Zamûstnanec ‰koly je povinen na pokyn svého vedoucího vykonávat
i dal‰í úkoly, které nestanovuje tento organizaãní ﬁád, pokud nejsou v rozporu
s uzavﬁenou pracovní smlouvou.
4. Vztah nadﬁízenosti a podﬁízenosti je upraven tímto organizaãním ﬁádem.

âl. 9
Práva a povinnosti zamûstnancÛ
1. Práva a povinnosti zamûstnancÛ ‰koly se ﬁídí obecn˘mi právními pﬁedpisy,
zejména zákoníkem práce a dal‰ími pracovnû právními pﬁedpisy, jakoÏ i vnitﬁními
pﬁedpisy ‰koly.
2. KaÏd˘ zamûstnanec ‰koly obdrÏí pracovní smlouvu, dohodu
o pracovní ãinnosti nebo dohodu o provedení práce, která urãuje jeho
pracovní zaﬁazení a platn˘ platov˘ v˘mûr.

âl. 10
Vedoucí zamûstnanci ‰koly
1. Vedoucí zamûstnanci ‰koly jsou povinni ﬁídit jim podﬁízené
zamûstnance v souladu s platn˘mi právními pﬁedpisy, pﬁíkazy nadﬁízen˘ch
a v souladu s pﬁedmûtem ãinnosti ‰koly.
2. Vedoucí zamûstnanci ‰koly:
a) zaji‰Èují, aby v‰ichni jim podﬁízení zamûstnanci ﬁádnû plnili pracovní
povinnosti tak, jak to pro nû vypl˘vá z obecn˘ch právních pﬁedpisÛ,
z jejich pracovních smluv a z popisu jejich pracovní ãinnosti,
b) vyjadﬁují se k v˘bûru nov˘ch spolupracovníkÛ ‰koly a k ukonãování
pracovních pomûrÛ ve své pÛsobnosti
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c) odpovídají za vûcnou správnost a hospodárnost prací provádûn˘ch
jim podﬁízen˘mi zamûstnanci a sledují jejich odbornou úroveÀ,
d) jsou povinni pﬁi v‰ech jednáních dodrÏovat sluÏební postup vypl˘vající
z organizaãního uspoﬁádání a urãen˘ch pracovních vztahÛ,
e) jsou povinni zastavit práci na pracovi‰ti, jestliÏe je ohroÏeno zdraví a majetek
zamûstnancÛ nebo majetek organizace a provedou pﬁíslu‰né kroky k obnovení
bezpeãného a nezávadného pracovního prostﬁedí.

âl. 11
Pﬁedávání a pﬁejímání agendy
1. Pﬁi personální zmûnû ve v˘konu pracovní ãinnosti musí b˘t agenda
protokolárnû pﬁedána. Pﬁedávací protokol podepisuje pﬁedávající a pﬁejímající
zamûstnanec a potvrzuje jej zamûstnanec nadﬁízen˘.
2. U ãinnosti, kdy není nutné protokolární pﬁedání agendy, rozhodne
o vhodném postupu nadﬁízen˘ pracovník.
3. Pﬁi ukonãení ãinnosti zamûstnance odpovûdného za svûﬁen˘ hmotn˘ majetek
musí b˘t souãástí pﬁedání agendy i pﬁedání tohoto majetku.
4. Mûl-li pﬁedávající zamûstnanec s organizací uzavﬁenou dohodu
o hmotné odpovûdnosti, musí b˘t souãástí pﬁedání agendy uzavﬁení dohody
o hmotné odpovûdnosti s pﬁejímajícím zamûstnancem. Pﬁedání agendy
musí pﬁedcházet pﬁíslu‰ná inventura.
5. Pﬁi ukonãení pracovního pomûru se potvrzuje v˘stupní list,
kter˘ je na závûr pﬁedkládán ﬁediteli ‰koly.

VI.
Závûreãná ustanovení
1. Tento organizaãní ﬁád nab˘vá úãinnosti dne 7. 3. 2014
a ru‰í se jím Organizaãní ﬁád z 2. 9. 2013.

V Jiﬁicích dne 7. 3. 2014

………….......………………………….
PhDr. Mgr. Jan Beer, ﬁeditel ‰koly
(razítko)

