
                                      O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D 

              

                  Základní školy Mladá Boleslav, příspěvková organizace,  

     se sídlem Václavkova 950, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

 

Č.j. 0118/2020/ZSSMB 

                                                           

                                                          Část 1. 

                                             Základní ustanovení 

 

                                                          Čl.1  

Organizační řád upravuje strukturu příspěvkové organizace Základní škola  Mladá, Boleslav. 

Určuje její vnitřní uspořádání, organizační jednotky a vztahy k zřizovateli. 

                                                       

                                                          Čl.2 

Základní škola speciální, Mladá Boleslav je  zřizována  Středočeským krajem na základě 

Rozhodnutí MŠMT č.j.292108/01-21 s účinností od 18.9.2001 

 

                                                          Čl.3 

Základní škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace, se sídlem Václavkova 950, Mladá 

Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav je příspěvkovou organizací, která zabezpečuje výchovu a 

vzdělání žákům mentálně postiženým nebo žákům s více vadami na základě Školského 

zákona, v platném znění. 

  

                                                          Čl.4 

Základní škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace, se sídlem Václavkova 950, Mladá 

Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav sdružuje obor základní škola speciální  79-01-B/01.  

 

                                                          Čl.5 

Základní škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace, se sídlem Václavkova 950, Mladá 

Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav má odloučené pracoviště na OÚ Lipník, 294 43 

Čachovice a v pavilonu DDM, Purkyňova 224, Mladá Boleslav. 

 

                                                            Část 2. 

                                                  Řízení organizace 

 

                                                            Čl.6 

Činnost organizace řídí její ředitel, který je oprávněn jednat jejím jménem. Je oprávněn 

zmocnit jiné pracovníky, aby jednali jménem této organizace . 

Ředitel jmenuje zástupce ředitele, vedoucí odloučených pracovišť, vedoucí ŠD, vedoucí ŠJ-

výdejny, který je při jmenování do funkce seznámen s pracovní náplní a stvrzuje ji svým 

podpisem. 

Ředitel vypracuje organizační schéma. 

Ředitel školy je jmenován Krajským úřadem. 

 

                                                          Čl.7 

 V pracovně právních vztazích stanoví ředitel školy pracovní náplň všech zaměstnanců, která 

vychází  z Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení vydaného MŠMT ČR, 

ve znění pozdějších předpisů, Zákopníku práce, ve znění pozdějších předpisů a Školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů uvede ji ve vnitřním řádu školy. S vnitřním řádem školy 



je pracovník seznámen při nástupu do pracovního poměru a vždy když vnitřní řád bude 

doplněn novými dodatky. Toto pak stvrdí svým podpisem. 

 

 

                                                          Část 3. 

                                             Přijímání pracovníků  

 

                                                          Čl.8 

Pedagogické i nepedagogické pracovníky přijímá ředitel školy do pracovního poměru a bude 

mu poskytovat mzdu podle platných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou 

uvedeny ve Vnitřním platovém předpisu školy. 

 

                                                          Část 4. 

                                                    Přijímání žáků 

 

                                                          Čl.9 

Žáci jsou přijímání na základě rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka do 1.ročníku nebo 

přestupu žáka z jiné školy. Rozhodnutí je vydáno na základě Školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, na žádost zákonných zástupců a doporučení PPP nebo SPC.           

 

                                                      

                                                          Část 5. 

                                                     Provoz školy 

 

                                                          Čl.10   

Provoz školy se řídí pokyny vyplývajícími ze Školního řádu a z Vnitřních řádů Centra 83, 

poskytovatele sociálních služeb v Mladé Boleslavi, OÚ Lipník a DDM Mladá Boleslav. 

 

                                                          Část 6. 

                                                  Hospodaření školy 

 

                                                          Čl.11 

Hospodaření školy se řídí směrnicí pro vedení účetnictví, která obsahuje účtovou osnovu, 

podpisové vzory, oběh účetních dokladů, seznam účetních knih, zkratek a symbolů, předpis o 

způsobu oceňování majetku, zásob a jejich časové rozlišení, směrnice o evidenci DHIM, HIM 

a odpisy, předpis o úschově účetních dokladů, vnitřní platový předpis, směrnice o 

inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazků, vnitřní předpis o cestovních náhradách, 

předpis o vnitřní kontrole organizace a  spisový a skartační řád. 

 

                                                          Čl.12  

Účetní agendu a metodické činnosti v oblasti účetnictví a rozpočtování a zpracování mzdové 

agendy bude provádět na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi Monika Vlková, firmou 

Příspěvkovky, s.r.o. a Základní školou Mladá Boleslav, příspěvková organizace, se sídlem 

Václavkova 950, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav. 

 

                                                          Část 7. 

                                             Závěrečná ustanovení 

 

                                                          Čl.13 

  Organizační řád základní školy Mladá Boleslav nabývá účinnosti dnem 1.9.2020. 



 

 

 

                                                                                         Mgr. Gabriela Solničková 

                                                                                                 ředitelka školy 

Projednáno na pedagogické radě 21.8.2020 

 

Zaměstnanci školy byli seznámeni s Organizačním řádem 21.8.2020 

 

Školská rada byla seznámena s Organizačním řádem 8.9.2020     Mgr.Jana  Regnerová 

                                                                                                        Mgr. Luďka Jiránková  

                                                                                                        Mgr. Hedvika Klemová               

 


