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ORGANIZAČNÍ  ŘÁD 
 

 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Organizační řád Mateřské školy a základní školy Brno, Kociánka, příspěvková 

organizace (dále jen školy) stanoví organizaci a řízení školy, úkoly jednotlivých úseků, 

rozsah pravomocí a povinnosti vedoucích pracovníků a dalších zaměstnanců 

s přihlédnutím k místním a provozním podmínkám.   

      

 

2. Organizační řád vychází z platných právních předpisů v jejich platném znění: 

- zákona č.561/2004Sb., (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání 

- zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

- vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

- vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky 

- vyhlášky MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 

 

II. 

Postavení a funkce škol 

 

1. Školy jsou příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Jsou zařazeny do 

školského rejstříku.  Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zřizovací listinou.  Ve 

zřizovací listině jsou uvedeny všechny součásti školy. 

 

2. Nadřízenost a podřízenost, odpovědnost zaměstnanců a vedoucích pracovníků je určena 

v organizačním schématu. 

 

3. Náplň činnosti jednotlivých funkcí zaměstnanců je konkrétně vymezena jejich náplní 

práce. 

 

III. 

Organizační útvary  

 

- Mateřská škola 

- Základní škola 

- Speciálně pedagogické centrum 



- Školní družina 

- Školní jídelna - výdejna 

                                                           

IV. 

Obecná část 

 

1. Práva a povinnosti zaměstnanců jsou upravena obecně závaznou legislativou České 

republiky. Kromě toho jsou zaměstnanci povinni zejména: 

- řídit se při své práci platnými legislativními normami platnými pro mateřské a základní 

školy, vyhláškou pro školy pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

pracovním řádem pro zaměstnance školy a také náplní své práce dle pracovního zařazení, 

- jsou povinni dodržovat předpisy BOZP a PO, 

- dodržovat pracovní kázeň a pracovní dobu, 

- respektovat platné vnitřní směrnice a řády, 

- plnit pokyny ředitelky a dalších vedoucích zaměstnanců, 

- chránit majetek školy a řádně zacházet s inventářem. 

 

 

V.  

Zásady řízení školy 

 

1. Kompetence statutárního orgánu jsou dány obecně platnými právními předpisy, zřizovací 

listinou školy a Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových 

organizací, v platném znění.   

 

2. K zajištění řízení školy ředitelka organizuje porady vedení, pedagogické rady, provozní 

porady všech zaměstnanců školy, provozní porady pedagogických pracovníků, provozní 

porady nepedagogických pracovníků a porady předmětových komisí. Po zřízení školské 

rady ředitelka školy vytváří podmínky pro její práci a plní úkoly, které jí určuje školský 

zákon.   

 

3. Každý zaměstnanec je řízen bezprostředně nadřízeným vedoucím zaměstnancem (dle 

charakteru vykonávané práce – viz organizační schéma) a je mu za svou činnost 

zodpovědný. Na tohoto vedoucího pracovníka se obrací se svými dotazy, návrhy, náměty 

apod., které se vztahují k výkonu jeho práce. 

 

4.  Povinností vedoucího zaměstnance je zadávat úkoly, plánovat, koordinovat a organizovat 

spolupráci zaměstnanců, provádět kontrolu práce podřízených a podílet se na hodnocení 

jejich práce.  

 

5. Každý zaměstnanec je povinen neprodleně hlásit nejbližšímu nadřízenému nebo jinému 

kompetentnímu vedoucímu pracovníkovi skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dochází 

k porušení platné legislativy (včetně vnitřních směrnic). Vedoucí zaměstnanec je povinen 

neprodleně sjednat nápravu. Není-li to v jeho kompetenci či možnostech, informuje 

vedení školy. 

 

 
 VI. 

Zaměstnanci školy  

 

Zaměstnanci školy jsou pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy. 

 



Pedagogičtí pracovníci: 

- ředitelka školy 

- statutární zástupkyně ředitelky 

- 2. zástupkyně ředitelky 

- zástupkyně ředitelky pro MŠ 

- zástupkyně ředitelky pro SPC 

- vedoucí vychovatelka ŠD 

- učitelé 

- asistenti pedagoga 

- školní speciální pedagog - etoped 

- speciální pedagogové SPC  

- psychologové  

- vychovatelky ŠD 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

- ekonomka - účetní 

- personální a mzdová referentka 

- majetková, administrativní a stravovací referentka 

- správce ICT 

- sociální pracovnice SPC 

- administrativní pracovnice SPC 

- školník 

- uklízečky 

- pracovnice školní jídelny – výdejny 

 

 

1. Ředitelka školy: 

- je statutárním orgánem školy, který jmenuje orgán Jihomoravského kraje, 

- plní úkoly zadané zřizovatelem školy, 

- rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v případech určených 

školským zákonem, 

- vydává vnitřní směrnice a předpisy, které určují řízení procesů ve škole, 

- deleguje pravomoci, rozděluje úkoly mezi sebe a své zástupce, ostatní zaměstnance 

školy, 

- koordinuje tvorbu koncepce školy, 

- vytváří podmínky pro výkon ČŠI a přijímá následná opatření, 

- odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a žáky, 

- rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky, 

- řídí a kontroluje veškerou činnost školy, odpovídá za pedagogické a hospodářské 

výsledky školy 

- plní úkoly vedoucího zaměstnance v pracovně právních vztazích, rozhoduje o vzniku, 

změně nebo zániku pracovního poměru zaměstnanců školy 

- stanoví pracovní náplně a rozvržení pracovní doby zaměstnanců 

- zajišťuje propagaci školy, 

- plní úkoly příkazce operací v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem školy, 

- pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, 

- odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole, 

- odpovídá za pedagogickou a odbornou úroveň zaměstnanců, 

- pečuje o odborný růst a pracovní podmínky všech zaměstnanců školy, 

- jmenuje inventarizační komisi, 

- předsedá a řídí pedagogickou radu, 

- řídí činnost vedoucích předmětové komise a metodických sdružení,  



- řídí činnost koordinátorů ICT, EVVO a ŠVP, 

- odpovídá za BOZP,PO a CO, 

- spolupracuje se školskou radou, 

- spolupracuje s Centrem Kociánka. 
 

 

2. Statutární zástupkyně ředitelky 

Statutární zástupkyně odpovídá za plnění úkolů na úsecích, které mu byly svěřeny: 

- v nepřítomnosti ředitelky školy ji zastupuje v plném rozsahu práv a povinností, 

- řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - pedagogických pracovníků části 

základní školy, kterou dle organizačního schématu školy řídí, 

- v problematice pedagogického procesu řídí práci v rozsahu výuky všeobecně 

vzdělávacích předmětů základní školy (kontroluje učební plány, tematické plány), 

- podílí se na řízení pedagogického procesu ve všech třídách základní školy,  

- plní funkci výchovného poradce, 

- kontroluje práci metodika prevence, 

- podílí se na tvorbě směrnic v oblasti pedagogického procesu a provozních činností školy, 

- provádí kontrolu pedagogické dokumentace a zodpovídá za zpracování statistických 

výkazů školy na svěřeném úseku,  

- zodpovídá za vedení školní matriky ZŠ, 

- připravuje podklady pro zpracování výročních zpráv v oblasti agend, které řídí, 

- má přístup do datové schránky školy,  

- je administrátorem systému Edookit, 

- dle pokynů ředitelky plní další úkoly. 

 

 

3. Druhá zástupkyně ředitelky 

Druhá zástupkyně ředitelky odpovídá za plnění úkolů na úsecích, které jí byly svěřeny: 

- v nepřítomnosti ředitelky školy a zároveň v nepřítomnosti zástupkyně statutárního orgánu 

ji zastupuje v plném rozsahu práv a povinností, 

- řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - pedagogických pracovníků části 

základní školy, kterou dle organizačního schématu školy řídí, 

- v problematice pedagogického procesu řídí práci v rozsahu výuky všeobecně 

vzdělávacích předmětů základní školy speciální (kontroluje učební plány, tematické 

plány, koordinuje práce příslušných předsedů metodických sdružení), 

- podílí se na řízení pedagogického procesu ve všech třídách základní školy speciální,  

- podílí se na tvorbě směrnic v oblasti pedagogického procesu a provozních činností školy, 

- zpracovává výkazy práce a evidenci pracovní doby,  

- provádí kontrolu pedagogické dokumentace a zodpovídá za zpracování statistických 

výkazů školy na svěřeném úseku,  

- zodpovídá za řízení problematiky BOZP, PO a hygieny práce na všech pracovištích 

školy, koordinuje činnosti zajišťující ochranu obyvatelstva za mimořádných situací, 

- připravuje podklady pro zpracování výročních zpráv v oblasti agend, které řídí,  

- má přístup do datové schránky školy,  

- předsedá inventarizační komisi, zodpovídá za každoroční provedení inventarizace, 

- je administrátorem systému Edookit, 

- dle pokynů ředitelky plní další úkoly. 

 

 

4. Zástupkyně ředitelky pro MŠ  
Zástupkyně ředitelky pro MŠ odpovídá za plnění úkolů na úsecích, které jí byly svěřeny: 

- řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - zaměstnanců mateřské školy,  

- v  problematice pedagogického procesu řídí práci v oblasti předškolního vzdělávání, 



-  provádí kontrolu pedagogické dokumentace a zodpovídá za zpracování statistických 

výkazů školy na svěřeném úseku,  

- podílí se na řízení pedagogického procesu ve všech třídách mateřské školy,  

- podílí se na tvorbě koncepce organizace, 

- připravuje roční plán činnosti MŠ, 

- vede školní matriku MŠ, 

- připravuje podklady pro zpracování výročních zpráv v oblasti agend, které řídí,  

- dle pokynů ředitelky plní další úkoly. 

 

 

5. Zástupkyně ředitelky pro SPC   

Zástupkyně ředitelky pro SPC odpovídá za plnění úkolů na úsecích, které jí byly svěřeny: 

- řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců -  zaměstnanců, kteří poskytují 

poradenské služby, 

- řídí práci v oblasti poskytování poradenských služeb na SPC, 

- podílí se na tvorbě směrnic v oblasti poradenských služeb na SPC a provozních činností 

SPC, 

- připravuje podklady pro zpracování výročních zpráv v oblasti agend, které řídí,  

- zodpovídá za zpracování statistických výkazů SPC,  

- zodpovídá za vedení dokumentace klientů SPC, 

- připravuje plán výjezdů do škol s integrovanými žáky, 

- připravuje roční plán činnosti SPC, 

- připravuje plán dalšího vzdělávání pracovníků SPC, 

- zodpovídá za kvalitu a dobrou úroveň IVP pro integrované žáky, 

- sleduje legislativu MŠMT i MPSV, 

- zodpovídá za dodržování legislativy MŠMT, 

- informuje ředitelku školy o novinkách v oblasti poradenských služeb, 

- dle pokynů ředitelky plní další úkoly. 

 

 

6. Vedoucí vychovatelka ŠD 

Vedoucí vychovatelka ŠD odpovídá za plnění úkolů na úsecích, které jí byly svěřeny: 

- řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - pedagogických pracovníků školní 

družiny – tj. vychovatelky, asistentky pedagoga,     

- v  problematice pedagogického procesu řídí práci v oblasti zájmového vzdělávání, 

- provádí kontrolu pedagogické dokumentace a zodpovídá za zpracování statistických 

výkazů školy na svěřeném úseku,  

- podílí se na řízení pedagogického procesu ve všech odděleních školní družiny,  

- řídí tvorbu ŠVP ve školní družině, 

- připravuje roční plán činnosti školní družiny, 

- připravuje podklady pro zpracování výroční zprávy, 

- zodpovídá za vnitřní předpisy, kterými se řídí provoz školní družiny, 

- dle pokynů ředitelky plní další úkoly. 

 

 

7. Pedagogický útvar a metodické orgány  

V pedagogickém útvaru pracují učitelé, z nichž někteří zastávají též funkci třídního učitele. 

Učitelé se kromě platné školské legislativy řídí zejména školním řádem, ostatními vnitřními 

směrnicemi a pokyny vedoucích pracovníků.  

Pro rozvoj metodické práce, dalšího vzdělávání učitelů, koordinaci soutěží a další úkoly  

v oblasti pedagogického procesu jsou ustaveny předmětové komise (dále jen PK)                    

a metodická  



sdružení (dále MS), 

V čele PK a MS stojí předseda předmětové komise, který koordinuje práci členů komise         

a zadává a kontroluje plnění úkolů dle plánů práce, podílí se na hodnocení pracovníků.  

Podle platných školských předpisů ve škole dále působí výchovný poradce (společně s funkcí  

zástupkyně ředitelky), preventista sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální  

výchovy, koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií, koordinátor ŠVP. 

K zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců je využívána nabídka vzdělávacích agentur, 

případně jsou organizovány vzdělávací akce, pedagogické semináře. 

Správu místností školy, sbírek učebních pomůcek a didaktické techniky, knihoven, učebnic, 

inventáře, provádějí zaměstnanci školy na základě pověření ředitelkou školy. 

 

 

8. Ekonomka - účetní školy 

Ekonom - účetní školy provádí účetnictví za celou organizaci jako hlavní účetní, zodpovídá za 

správné vedení účetní agendy dle platné legislativy, je přímo podřízen ředitelce školy, 

spolupracuje s personální a mzdovou účetní. Sleduje čerpání rozpočtu školy na provoz i na 

přímé náklady na vzdělávání, zodpovídá za účetní závěrky a zprávy o hospodaření školy, vede 

pokladní agendu školy. Zpracovává přehledy, statistiky a výkazy v rámci rozpočtu 

organizace. Má přístup do datové schránky školy. 

 

 

9. Mzdová a personální referentka  

Referentka zodpovídá za vedení mzdové a personální agendy dle platných předpisů, 

zpracovává přehledy, statistiky a výkazy v oblasti personální a mzdové agendy Zodpovídá za 

FKSP, rozpočet a zásady čerpání FKSP, vede pokladní agendu FKSP. Připravuje podklady 

pro ekonoma - účetního školy, je přímo podřízena ředitelce školy. Má přístup do datové 

schránky školy. 

 

 

10. Majetková, administrativní a stravovací referentka 

Referentka komplexně zajišťuje majetkovou správu. Vede evidenci majetku v počítačových 

sestavách zajišťuje inventarizaci majetku a závazků, zajišťuje podklady pro zpracování 

inventarizace a kompletní zpracování inventarizace. Vede školní jídelnu – výdejnu stravy      

na MŠ a ZŠ zodpovídá za technické zajištění provozu ve školních jídelnách - výdejnách 

organizuje, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - pracovnic školních jídelen – 

výdejen zpracovává agendu stravování dětí v MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců – v případě dětí 

v MŠ a žáků ZŠ vede agendu záloh na stravné a jejich vyúčtování. Vyřizuje administrativní 

agendu vedení školy dle pokynů ředitelky a zástupců školy, komplexně zajišťuje spisovou 

službu elektronicky a v listinné podobě a zajišťuje doručování a provádění úkonů 

prostřednictvím datových schránek. Spravuje datovou schránku školy. Vede evidenci razítek 

školy. Zodpovídá za pojištění majetku – oznamování a vyřizování pojistných událostí. Pečuje 

o archiv a vedení archivní knihy, připravuje písemnosti k archivaci, archivuje i svoje 

zpracovávané doklady. Zajišťuje skartační řízení.  

 

 

11. Školník 

Školník je pověřený řízením a organizací práce uklízeček. Vede evidenci klíčů, provádí 

údržbářské práce, drobné truhlářské práce, pečuje o okolí školy. 

 

 

 

 



 
VII. 

Poradní orgány ředitelky 

 

 

1. Pedagogická rada: 

- je složena ze všech pedagogických pracovníků školy, 

- projednává plán práce školy, výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy a dílčí                        

i shrnující hodnocení prospěchu a chování žáků. 

 

 

2. Vedení školy 

Je složeno z ředitelky školy, zástupkyně statutárního orgánu, 2. zástupkyně ředitelky, 

zástupkyně ředitelky pro MŠ, zástupkyně ředitelky pro SPC, vedoucí vychovatelkou ŠD, 

předsedů PK a MS. Podílí se na tvorbě plánu práce školy, projednávají koncepční záležitosti 

pedagogického procesu a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 

 

3. Školská rada (partner) 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje byla zřízena při škole školská 

rada. Její kompetence vycházejí ze školského zákona v platném znění. Ředitelka školy se 

školskou radou spolupracuje. 

 

 

 

Organizační řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022. 

 

 

 

V Brně dne 25. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Jana Kadlecová – ředitelka školy    



 
 

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace 

Organizační schéma (od 1. 9. 2022) 
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Vysvětlivky: SPC = speciálně pedagogické centrum, EVVO = koordinátor environmentální výchovy,  

          ŠVP = koordinátor školního vzdělávacího programu, ŠD = školní družina, MŠ = mateřská škola, ZŠ = základní škola, PK = předmětové komise,  

                      MS = metodická sdružení, ICT = informační a komunikační technologie 
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