Základní škola a Mateřská škola Bechlín – příspěvková organizace
Bechlín 46, 411 86, IČO 727 45 321
Telefon: 416 844 023, e-mail: zsbechlin@seznam.

SMĚRNICE Č. 7Z ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ŠKOLY

STATUT ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Č. j.:
Vypracoval: Mgr. Pavel Adámek, ředitel školy
Schválil: Mgr. Pavel Adámek, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2016
Směrnice nabývá platnosti a účinnosti od 1. 9. 2016
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.

Statut základní školy
Základní ustanovení:
1) Obecní úřad v Bechlíně zřizuje Základní školu a Mateřskou školu Bechlín jako
příspěvkovou organizaci na základně zřizovací listiny.
Do funkce ředitele je zřizovatelem jmenován od 1. 8. 2016 Mgr. Pavel Adámek.
2) Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu
vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a poskytuje
mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žákům. Základní
škola připravuje žáky pro další studium a praxi.
3) Obsahová náplň a organizační řád se řídí platnými předpisy.
4) Základní škola vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající
z těchto vztahů.
A) Činnost základní školy:
1) Činnost základní školy je dána zákonem.
B) Organizace a řízení základní školy:
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1) Školu řídí ředitel a plní povinnosti vedoucího organizace, odpovídá za plnění učebních
plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce
školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Dále odpovídá za
vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických pracovníků
a ostatních pracovníků. Kontroluje a snaží se o zlepšení studijních výsledků žáků školy.
2) Ředitel může podle místních podmínek upravit výchovně vzdělávací proces školy
v rozsahu stanoveném učebními plány.
3) K zajištění organizace činnosti a provozu základní školy vydává ředitel ZŠ vnitřní řád.
4) K řešení pedagogických otázek sestavuje ředitel jako svůj poradní orgán pedagogickou
radu. Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy.
5) Rozvrh pracovní doby a popis práce pracovníků stanoví ředitel v souladu s příslušnými
předpisy.
6) Ředitel stanoví maximální, případně minimální počty účastníků v zájmových útvarech, při
další činnosti s ohledem na specifiku činnosti, prostorové podmínky, bezpečnostní a
hygienické podmínky.
7) Škola má školní družinu pro žáky 1. – 5. ročníku.
C) Pracovníci školy:
1) V základní škole pracují pedagogičtí a správní zaměstnanci.
2) Odměňování pracovníků školy se provádí podle obecně platných právních předpisů.
3) Ředitele školy jmenuje starosta obecního úřadu.
4) Rozsah povinností pracovníků, vymezení jejich práv a odpovědnosti stanoví pracovní řád,
který vydává ředitel školy.
5) Pracovněprávní poměry pracovníků školy se řídí obecně závaznými předpisy, zvláštními
předpisy a pokyny MŠMT ČR.
Pracovněprávní poměry pracovníků upravuje Zákoník práce.
D) Hospodaření:
1) Základní škola je rozpočtovou organizací s právní subjektivitou, která hospodaří v rámci
svého rozpočtu s rozpočtovými prostředky stanovenými ji obcí.
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Základní škola stanovuje svůj rozpočet podle rozpočtové skladby. Rozpočtové prostředky
musí využívat co nejefektivněji a jen k účelům, pro které byly určeny.
Prostředky může čerpat jen do výše rozpočtu stanoveného obcí. Navýšení prostředku musí být
projednáno s obecním úřadem.
E) Vybavení školy:
1) Základní škole slouží k činnosti:
- budova ZŠ Bechlín + školní zahrada,
- budova MŠ Bechlín + školní zahrada,
- budova školní kuchyně a jídelny,
- budova MŠ Předonín + školní zahrada,
- DKP,
- materiál,
- učební pomůcky.
F) Závěrečná ustanovení:
Tento statut školy nabývá platnosti dne 1. 8. 2016.

V Bechlíně dne 1. 8. 2016

Mgr. Pavel Adámek
Ředitel školy

3

