
Doporuč�ujeme  Vá�m,  ihned  po  sve�m  ná� stupu  do  funkče,  ábyste  nejprve  ánályzováli

sámotnou  orgánizáč�ní�  strukturu  Vás�í�  s�koly,  zdá  je  pro  Vás�e  u� č�ely  nástávená  optimá� lne� ,

pr�í�pádne� , zdá by Vá�m nevyhovovál ne� jáky�  jiny�  model r�í�zení�. Doporuč�ujeme ták uč�init ihned ná

záč�á� tku Vás�í�  č�innosti  ve s�kole,  jáke�koliv pozde� js� í�  č�innosti  v dáne�  ve�či  se mohou jevit  jáko

jáky�si  du káz Vás�í�  nekompetenče á nemusí�  by� t  pr�ijáty ze strány záme�stnánču  áni ze strány

zr�izovátele. Ač�koliv je siče orgánizáč�ní� strukturá orgánizáče v pr�í�me�  kompetenči r�editele s�koly,

není�  u� plne�  od  ve�či  ji  pr�í�pádne�  konzultovát  se  zr�izovátelem  s�koly,  č�í�mz�  se  mu z�e  pr�edejí�t

moz�ny�m  nez�á�doučí�m  komplikáčí�m,  kdy  ne�kter�í�  ze  záme�stnánču  mohou  informovát  o

orgánizáč�ní�čh zme�ná� čh zr�izovátele zá Vás�imi zá�dy. Rovne�z�  dá�vá�me ke zvá� z�ení�, zdá o dáne�m

kroku  táke�  neinformovát  s�kolskou  rádu,  která�  siče  nemá�  ve  sve�  kompetenči  dánou

problemátiku, pr�esto se ná jiny�čh ve�čečh orgánizáč�ne�  podí�lí� á její� ná� zor mu z�e by� t vzhledem ke

ználosti prostr�edí� s�koly velmi pr�í�nosny�.

Pokud  se  dostáneme  k  sámotne�mu  áktu  nástávení�  orgánizáč�ní�  struktury  s�koly,

zá�kládní�m prá�vní�m dokumentem, ktery�  je v dáne�  ve�či rozhodny�, je Organizační řád školy. Z

hlediská vnitr�ní�čh pr�edpisu  s�koly, jej pováz�ujeme zá moz�ná�  nejdu lez� ite� js� í�  ánebo zár�áditelny�

do skupiny pr�edpisu  nejví�če du lez� ity�čh. Apelujeme tedy ná Vá� s, ábyste pr�í�pádny�m u� prává�m

ánebo korekči tohoto dokumentu ve�nováli obvzlá� s�tní� pozornost. Ná� sledují�čí� poznátky, ktere�  si

uvedeme prá�ve�  u orgánizáč�ní�ho r�á� du, pák plátí�  i  pro vs�ečhny dáls� í�  vnitr�ní�  prá�vní�  pr�edpisy

s�koly č�i s�kolske�ho zár�í�zení�, ktery�mi se budeme v ná� sledují�čí�m textu záby�vát. 

Jední�m  z  du lez� ity�čh  poznátku  je,  z�e  pokud  pr�etvá� r� í�me  ánebo  vytvá� r� í�me  prá�vní�

dokument  tákove�hoto  vy�známu,  musí�me  si  by� t  ve�domi,  z�e  dány�  pr�edpis  musí�  by� t  zčelá  v

souládu s jiny�mi pr�edpisy ve s�kole, ále souč�ásne�  táke�  s jiny�mi prá�vní�mi pr�edpisy ná u� rovni

stá� tu,  tedy pr�edevs�í�m zá�kony, vyhlá� s�kámi č�i  nár�í�zení�mi vlá�dy.  Neexistuje moz�nost,  áby ná� s�

orgánizáč�ní�  č�i  jiny�  r�á� d  odporovál prá�vní�mu por�á�dku Č)eske�  republiky.  Proto doporuč�ujeme,

buďto pr�í�mo tento pr�edpis  spoluvytvá� r�et  s  prá�vne�  vzde� lánou osobou,  pr�í�pádne�  si  pr�edpis

podle vlástní�čh pr�edstáv nečhát vytvor�it ánebo pr�i vlástní�m prá�vní�m pove�domí� nečhát tento

pr�edpis álespon�  pr�ekontrolovát. Zde plátí�,  z�e áč�koliv s�kolá vynáloz� í�  ne� jáke�  pení�ze zá prá�vní�

sluz�by,  zí�ská�  álespon�  prá�vní�  jistotu,  kdy v budoučnu jí�  nehrozí�  ne� jáke�  postihy á sánkče zá

nelegá� lní� jedná�ní�.

Vráťme se nyní� k roli sámotne�ho r�editele v nástávene�  orgánizáč�ní� struktur�e s�koly. Jiste�

mnozí�  z  Vá� s  jiz�  slys�eli  pojem  Statutární  orgán organizace.  Čo  ále  tento vy�ráz  známená� ?

Zjednodus�ene�  se  jedná�  o  prá�vní�  termí�n,  kdy  tento  státutá� rní�  orgá�n  zástupuje  prá�vničkou

osobu (s�kolu) ve vs�ečh zá� lez� itostečh. Státutá� rní� orgá�n zástupuje prá�vničkou osobu návenek á

č�iní� její�m jme�nem prá�vní� jedná�ní� (nápr�. podepisuje smlouvy).  U pr�í�spe�vkovy�čh orgánizáčí� je



tento státutá� rní� orgá�n stánoven v § 27 odst. 2 pí�sm. á) zá�koná č�. 250/2000 Sb., o rozpoč�tovy�čh

právidlečh u� zemní�čh rozpoč�tu , kdy plátí�, z�e „Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace

zřizovací listinu, která musí obsahovat označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují

jménem  organizace“. U  s�kolske�  prá�vničke�  osoby  je  pák  stánoven  pr�í�mo  v  §  131  odst.  1

s�kolske�ho  zá�koná.  Nikoho  z  Vá� s  snád  nepr�ekvápí�,  z�e  tí�mto  státutá� rní�  orgá�nem  je  prá�ve�

konkre�tní� osobá r�editele s�koly. Ná zá�kláde�  pr�edčhozí�čh informáčí� se dá�  tedy konstátovát, z�e

r�editel s�koly je vz�dy plne�  prá�vne�  zodpove�dny�  zá sve�  č�ine�ní�  v dáne�  s�kole, uz�  jen proto, z�e ji

prá�vne�  zástupuje návenek.

Pokud jste se rozhodli uprávit svu j orgánizáč�ní�  r�á�d s�koly, doporuč�ujeme, pokud tomu

ták  jiz�  není�, myslet i ná situáči, kdy orgánizáč�ní�  r�á�d neobsáhuje r�es�ení� pro situáči, kdy jste

jákoz� to r�editel s�koly nepr�í�tomen ve s�kole ánebo nejste sčhopen vykoná�vát svou funkči, nápr�. z

du vodu  dlouhodobe�  pr�eká�z�ky  v prá� či  (typičky  práčovní�  nesčhopnost,  máter�ská�  dovolená� ,

rodič�ovská�  dovolená� ),  uvolne�ní�  pro  vy�kon  ver�ejne�  funkče,  záhránič�ní�  stá� z� e r�editele  s�koly

ánebo  situáče,  kdy  se  r�editel  s�koly  vzdá�  vedoučí�ho  práčovní�ho  mí�stá  nebo  je  odvolá�n

z vedoučí�ho práčovní�ho mí�stá. V tákove�mto pr�í�páde�  Vá�m doporuč�ujeme stánovit v tomto r�á�du

ne�koho tzv. zá� stupčem státutá� rní�ho orgá�nu. Zá� stupče státutá� rní�ho orgá�nu je osobá, která�  je

v dobe�  nepr�í�tomnosti  státutá� rní�ho  orgá�nu  (tj.  r�editele  s�koly)  oprá�vne�ná  jednát  jme�nem

prá�vničke�ho osoby v plne�m rozsáhu kompetenče státutá� rní�ho orgá�nu.  Uvedenou „osobou“ je

z logiky ve�či záme�stnáneč prá�vničke�  osoby. Mu z�e jí�m by� t vedoučí� záme�stnáneč (nápr�. zá� stupče

r�editele  pro  1.  stupen�  zá�kládní�  s�koly,  vedoučí�  ekonomičke�ho  u� tváru)  ánebo  záme�stnáneč,

ktery�  není�  vedoučí�m  záme�stnánčem  (nápr�.  ekonom,  ktery�  dle  orgánizáč�ní�ho  r�á�du  není�

vedoučí�m záme�stnánčem).  Upozorn� ujeme pák jes�te�  ná situáči, kdy mnozí� záme�stnánči s�koly

záme�n� ují� dve�  ru zne�  poziče, á to poziče zá� stupče r�editele s�koly á zá� stupče státutá� rní�ho orgá�nu.

Ne�kdy se dokonče mu z�e jednát o tute�z�  osobu. Rozdí�l je v tom, z�e zá� stupče r�editele je prostá�

práčovní� poziče stánovená�  orgánizáč�ní�m r�á� dem. Zá� stupče státutá� rní�ho orgá�nu pák je osobá,

která�  nese prá�vní�  du sledky,  kdy v urč�ity�čh čhví�lí�čh vystupuje v poziči  státutá� rní�ho orgá�nu

s�koly. Proto doporuč�ujeme velmi vá� z� it, koho do tákove�to poziče jmenujeme. Jedná�  se o jedno z

nejví�če zá� sádní�čh rozhodnutí�, ktere�  ve sve�  funkči mu z�ete uč�init.

4.4. Odvolání ředitele školy

Ná�sledují�čí�  podkápitolá nebude zčelá jiste�  pátr�it  mezi nejoblí�bene� js� í�,  ktery�mi jste se

probí�ráli. Jedná�  se vs�ák vzhledem ke sve�mu obsáhu o kápitolu moz�ná�  nejdu lez� ite� js� í�. Mu z�e Vá�m

totiz�  tzv. záčhrá�nit  krk.  Ná ná� sledují�čí�čh r�á�dčí�čh se dozví�me, jáke�  existují�  moz�nosti Vás�eho



odvolá�ní� á  kdo  ták  mu z�e  uč�init.  Sámotnou  kompetenči  k  Vás�emu  odvolá�ní�  (pokud  tedy

neodstoupí�te ze sve�  funkče sámi), má�  pouze zr�izovátel s�koly, Č)eská�  s�kolní� inspekče á s�kolská�

rádá. Nejprve se budeme záby�vát kompetenčemi zr�izovátele.


