
1 

 

 

 

    Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení čl. 7 odst. 6, písm. c, Organizačního řádu DČCE, vydávám jako 
statutární zástupce školy tento organizační řád. 

 

1. Působnost a zásady OŘ 

Tento organizační řád stanovuje organizační strukturu MŠ Diakonie ČCE Cheb, zásady 
řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců 
organizace. Specifikuje základní úkoly, které jsou pro školu stanoveny ve zřizovací 
listině, stanovuje řídicí vazby formou organizačního schématu.  
 

2. Postavení školy 
Škola je samostatným právním subjektem – školská právnická osoba, zřízená podle 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.                                                                            
Je zapsána v rejstříku školských právnických osob na základě rozhodnutí č. j. 
38827/2014-3 ze dne 10.2.2015 
Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod resortním identifikátorem (IZO) 691 007 535. 
Sídlo organizace je v Chebu, 26. dubna 2715/7 

 
3. Předmět činnosti  

Základním předmětem činnosti dle zřizovací listiny je: 

Poskytování výchovy a vzdělávání  

Zajišťování školního stravování ve školní jídelně - výdejně 

 
 

4. Součástí: 

Organizace se člení na tyto součásti:                IZO 

Mateřská škola:                                                181 064 812 

Školní výdejna:                                                 181 064 821 

 
Mateřská škola Diakonie ČCE Cheb 

 

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

Č.j.:            Spisový / skartační znak  Ř2 /2022                    A.1.                   A5 

Pedagogická rada projednala dne:    31. 8. 2022 

Aktualizace dne:     
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5. Řízení školy a kompetence 

Zřizovatel - zřizovatelem školy je Diakonie ČCE, která zřizuje Radu ŠPO jako orgán, 
který spolurozhoduje s ředitelem školy o nejdůležitějších otázkách chodu školy dle § 132 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.         

Organizační členění školy:  

Dle náplně činností se škola člení na pedagogický úsek a provozní úsek. Oba úseky plní 
úkoly, které patří do jejich působnosti.  

Pedagogický úsek: zajišťuje výchovu a vzdělávání a je tvořen pedagogickými 
pracovníky školy (učitelky a asistentky pedagoga). 

Provozní úsek: zajištuje ekonomickou, hospodářskou, personální správu a správu 
databází a ICT. 

A. Pedagogický úsek: 

Ředitelka – Cheb, 26. dubna 2715/7 

B. Provozní úsek:  
Mzdová účetní – Cheb 
Správce databáze - Praha 
Kuchařka - Cheb 
 

Základní úkoly pedagogického úseku 

Ředitelka školy – statutární zástupce, rozhoduje samostatně ve věcech ŠPO, pokud 
nepotřebuje ve smyslu zákona souhlas rady ŠPO nebo zřizovatele. Ředitel vystupuje 
jménem školy a je vedoucím organizační jednotky z hlediska pracovně právních vztahů. 

Ředitelka současně vykonává přímou pedagogickou činnosti jako učitelka. 

Dále je ředitelka zodpovědná za pedagogickou práci a spoluzodpovědná za správu 
majetku a hospodaření ŠPO. Ředitelka dále rozhoduje o nakládání s majetkem a 
ostatními prostředky organizace. Schvaluje všechny dokumenty, které tvoří výstupy ze 
školy.  
Ředitelka se samostatně podepisuje a jedná jménem školy ve všech záležitostech 
spadajících výlučně do jeho pravomoci.  Podepisování se děje tak, že k otisku razítka 
školy připojí svůj podpis.  

Ředitelka řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování řádné 
činnosti. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím provozních porad a porad  
učitelek, které se konají každé pondělí v 13,00 hodin. Ředitelka školy pověřuje další 
pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Určuje organizační 
strukturu školy a personální zajištění činnosti viz příloha č. 1 organizační struktura školy. 
. 
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Základní úkoly provozního úseku 

Provozní úsek zajišťuje systém financování školy prostřednictvím vícezdrojového 
financování a komplexní vedení účetnictví. Dále zajišťuje mzdovou agendu a kontroluje 
dodržování pracovně právních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního 
zabezpečení apod. Vede pracovně právní agendu zaměstnanců. Zajišťuje nákup 
materiálu a služeb, které jsou nutné k chodu školy v souladu s rozpočtem školy. 

 

6. Vnitřní předpisy, směrnice a systém ukládání a správa dokumentů  
Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními předpisy, vede jejich 
evidenci. Přehled vydaných směrnic školy je uveden v příloze č. 3 tohoto organizačního 
řádu.  

Škola má nastaven systém ukládání a správu dokumentů, který je logicky uspořádaný 
podle systému elektronického ukládání dokumentů zřizovatele Diakonie ČCE – eDoCat. 
 
 
Závěrečná ustanovení 
Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitel školy. 
Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.  
Aktualizace směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.09 2022 
Zaměstnanci školy byli seznámeni s aktualizací OŘ na provozní poradě dne 31. 8. 2022 
Datem účinnosti tohoto Organizačního řádu pozbývá platnost Organizační řád ze dne 1. 
9. 2015. 
 
V Chebu dne 31. 08. 2022 
 
……………………………….. 
Bc. Iva Koubová 
ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


