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Vnitřní směrnice Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice 

S T A T U T 

Č.j.: OUKR/1572/2022            Spis. sk.: 1.4.  A10  V Křenovicích dne 13. prosince 2022 

Působnost Všichni zaměstnanci školy 

Zpracoval: Mgr. Josef Plesník Účinnost od 1. ledna 2023 

Při provádění novelizací jsou doplněny nové články, popř. měněny články a nahrazeny platným zněním. 
 

Ředitel školy jako statutární orgán vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1a) zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Statut Odbor-

ného učiliště a Základní školy, Křenovice. 

 

Obsah předpisu: 
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Čl. 2 Součásti školy 
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Čl. 1 Zřízení a zařazení do sítě škol 

1) Zvláštní učňovská škola internátní byla zřízena k 1.9.1955 ministerstvem školství na návrh školského 

odboru R-KNV v Olomouci.  

2) Dnem 1.1.1991 zřizuje MŠMT ČR podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní 

správě a samosprávě ve školství Odborné učiliště v Křenovicích jako příspěvkovou organizaci s iden-

tifikačním číslem organizace (IČO) 00842800. 

a) Dodatkem č. 1 zřizovací listiny, č.j. 27 266/96-61 ze dne 25.9.1996 mění MŠMT ČR zřizovací 

listinu ze dne 2.12.1991 tak, že název organizace je Odborné učiliště a Praktická škola, sídlo orga-

nizace 751 41 Křenovice 8. 

b) Dodatkem č. 2 zřizovací listiny, č.j. 17 686/99-21 ze dne 29.3.1999 upravuje MŠMT ČR název 

organizace na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8 a sídlo organizace 751 41 Křenovice 

8 s účinností od 1.4.1999. 

c) Dodatkem č. 3 zřizovací listiny, č.j. 18 577/2000-21 ze dne 5.5.2000, v souladu s § 31 odst. 2 písm. 

b) zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České re-

publiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, 

MŠMT ČR mění PSČ v sídle organizace na: Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, 752 

01 Kojetín.   

d) Přílohou ze dne 14.12.2000 k dodatku zřizovací listiny č. 3 ze dne 5.5.2000, č.j. 18 577/2000-21, 

doplňuje MŠMT ČR jako zřizovatel podle § 63 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), předmět a rozsah jiné 

činnosti organizace o hostinskou činnost v rozsahu 250 jídel denně s účinností od 1.1.2001. 

3) Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 19 658/2001-14 ze dne 26. června 

2001 se příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, stává s účinností od 

1.7.2001 příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. 

4) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých 

věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a ustanovením § 27 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanoveními § 

35 odst. 2 písm. j) a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), vydává 

po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 27.9.2001 zřizovací listinu, č.j. 1643/2001, pro 

příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8,752 01 Kojetín, Křenovice 8. 

5) Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. 1643/2001 ze dne 27.9.2001 nahra-

zuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne 1.1.1991 včetně jejích změn a doplňků. 

a) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-

jích  (krajské zřízení), v platném znění, vydává v souvislosti se změnou sídla zřizovatele dodatek 

č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne 21.12.2001, ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne 28.9.2001, pro 

příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, 752 01 Kojetín. 

b) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-

jích  (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 2, č.j. 229/2003 ze dne 28.11.2002, ke 

zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne 28.9.2001 ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne 

21.12.2001 pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, 752 01 

Kojetín, IČO 00842800. 

c) Č.j. 1165/2003 ze dne 31.1.2003 vyhlašuje Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupi-

telstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28.11.2002 úplné znění zřizovací listiny č.j. 

1643/2001 příspěvkové organizace Olomouckého kraje, jak vyplývá ze změn provedených dodat-

kem č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne 21.12.2001 a dodatkem č. 2, č.j. 229/2003 ze dne 28.11.2002. 

d) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-

jích  (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 3, č.j. 58/2004 ze dne 18.12.2003, ke 

zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne 28.9.2001 ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne 

21.12.2001 a dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne 28.11.2002, kterým mění název školy: 

Název:    Odborné učiliště, Křenovice 8 

Sídlo:    752 01 Kojetín, Křenovice 8 

Identifikační číslo:  00842800 

Zřizovatel:   Olomoucký kraj 

Sídlo zřizovatele:  Jeremenkova 40 a 

     779 11 Olomouc 

Identifikační číslo:  60609460 

e) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-

jích  (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 4, č.j. KUOK/23224/05/OŠMT/572 ze 

dne 24.6.2005, ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne 28.9.2001 ve znění dodatku č. 1, č.j. 

5731/2001 ze dne 21.12.2001, dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne 28.11.2002 a dodatku č. 3, č.j. 

58/2004 ze dne 18.12.2003, v tomto znění: 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.  

Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola, internát, 

školní jídelna. 

Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům. 
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f) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-

jích  (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 8, č.j. KUOK/ 39979/2015 ze dne 

24.4.2015, ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne 28.9.2001 ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 

ze dne 21.12.2001, dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne 28.11.2002, dodatku č. 3, č.j. 58/2004 ze dne 

18.12.2003, dodatku č. 4 č.j. KUOK/23224/05OŠMT/572 ze dne 24.6.2005. dodatku č. 5 č.j. 

KUOK 93898/2009 ze dne 25.9.2009. dodatku č. 6 č.j. KUOK 2489/2013 ze dne 21.12.2013 a 

dodatku č. 7 č.j. KUOK 88962/2014 ze dne 19.9.2014 v tomto znění: 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Pro zajištění činností 

v oblasti vzdělávání a výuky je nezbytná zemědělská činnost. 

Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola, internát, 

školní jídelna. 

Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům. 

g) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-

jích  (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 10, č.j. KUOK 94479/2016 ze dne 

23.9.2016, ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne 28.9.2001 ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 

ze dne 21.12.2001, dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne 28.11.2002, dodatku č. 3, č.j. 58/2004 ze dne 

18.12.2003, dodatku č. 4 č.j. KUOK/23224/05OŠMT/572 ze dne 24.6.2005. dodatku č. 5 č.j. 

KUOK 93898/2009 ze dne 25.9.2009. dodatku č. 6 č.j. KUOK 2489/2013 ze dne 21.12.2013, do-

datku č. 7 č.j. KUOK 88962/2014 ze dne 19.9.2014, dodatku č. 8 č.j. 10 KUOK 39979/2015 ze dne 

24.4.2015 a dodatku č. 9 č.j. KUOK 69049/2016 ze dne 24.6.2016 v tomto znění: 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Pro zajištění činností 

v oblasti vzdělávání a výuky je nezbytná zemědělská činnost. 

Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola zřízená 

dle § 16 odst. 9 školského zákona, internát, školní jídelna. 

Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům. 

h) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy podle § 149 odst. 4 zá-

kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), rozhodl, že u právnické osoby s názvem: 

Název školy:   Odborné učiliště, Křenovice 8 

Identifikátor PO:  600 026 973 

Identifikační číslo (IČ):  00 842 800 

se s účinností od 1.9.2005 do školského rejstříku zapisuje internát s místem poskytovaných služeb 

Křenovice 8, 752 01  Kojetín. 

Součásti školy: 

1. Střední škola   kapacita: 168 žáků IZO: 000 842 800 

2. Internát   kapacita:   40 lůžek IZO: 108 049 612 

3. Školní jídelna  kapacita: 400 jídel IZO: 103 144 552 

Dále rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol obsahuje přehled akreditovaných oborů vzdělání viz 

čl. 2. 

6) MŠMT ČR rozhodlo dne 14.4.2006 na žádost Olomouckého kraje u školy Odborné učiliště, Křenovice 

8, tak, že s účinností od 14.4.2006 se do školského rejstříku zapisuje označení druhu školy střední 

škola, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Křenovice 8, Křenovice 56. 

7) Krajský úřad Olomouckého kraje v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plat-

ném znění, rozhodnutím č.j. KUOK 91058/2009, spis. zn. KÚOK/83617/2009/OŠMT/7153 ze dne 

25.9.2009 rozhodl u školského zařízení Internát, IZO 108049612, jehož činnost vykonává právnická 
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osoba Odborné učiliště, Křenovice 8, že s účinností od 1.10.2009 se do školského rejstříku zapisuje 

nejvyšší povolený počet 29 lůžek. 

8) MŠMT ČR rozhodnutím č.j. 21 983/2009-21 ze dne 9.11.2009 rozhodlo na žádost Olomouckého kraje 

tak, že se u školy Střední škola, IZO 000842800, jejíž činnost vykonává právnická osoba Odborné 

učiliště, Křenovice 8, s účinností od 1.9.2010: 

a) do školského rejstříku zapisuje obor vzdělání: 

1. 29-51-E/02  Potravinářské práce  denní forma vzdělávání  2 roky 

2. 75-41-E/01  Pečovatelské služby  denní forma vzdělávání  3 roky   

b) ze školského rejstříku provádí výmaz oboru vzdělání: 

1. 31-59-E/001 Šití oděvů   denní forma vzdělávání  3 roky 

2. 41-52-E/004  Květinářské, zelinářské  denní forma vzdělávání  3 roky   

a ovocnářské práce 

9) MŠMT ČR rozhodnutím č.j. 25 348/2009-21 ze dne 20.11.2009 rozhodlo u školy Střední škola, jejíž 

činnost vykonává Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od 1.9.2010 se zapisuje do škol-

ského rejstříku: 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

41-52-E Zahradník, zahradnické práce 

1. 41-52-E/01 Zahradnické práce  

denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs. 

2. 41-52-E/011 Zahradnické práce 

denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.  

dobíhající obor 

65-51-E Kuchař-číšník, práce ve společném stravování 

3. 65-52-E/01 Stravovací a ubytovací služby  

denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs. 

65-52-E Kuchařské práce 

4. 65-52-E/001 Kuchařské práce 

denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.  

dobíhající obor 

66-51-E Prodavač, obchodník, obchodní provoz 

5. 66-51-E/003 Prodavačské práce  

denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs. 

dobíhající obor 

6. 66-51-E/01 Prodavačské práce 

denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.  

10) MŠMT ČR rozhodnutím č.j. 9582/2010-21 ze dne 19.4.2010 rozhodlo u školy Střední škola, jejíž čin-

nost vykonává právnická osoba Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od 1.5.2010 se pro-

vádí výmaz ze školského rejstříku – místo poskytovaného vzdělání Křenovice 56, 752 01  Kojetín. 

11) Krajský úřad Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, rozhodnutím č.j. KUOK 107751/2009, spis. zn. KÚOK/83617/2009/OŠMT/7153 ze dne 

4.5.2010, rozhodl u školy Střední škola, IZO 000842800, jejíž činnost vykonává právnická osoba Od-

borné učiliště, Křenovice 8, že nejvyšší povolený počet žáků v oboru 75-41-E/01 Pečovatelské služby 

je s účinností od 1.9.2010 stanoven na 48 žáků.  

12) Krajský úřad Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, rozhodnutím č.j. KUOK 35975/2010, spis. zn. KÚOK/83617/2009/OŠMT/7153 ze dne 
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26.4.2010, rozhodl u školy Střední škola, IZO 000842800, jejíž činnost vykonává právnická osoba Od-

borné učiliště, Křenovice 8, že nejvyšší povolený počet žáků v oboru 29-51-E/02 Potravinářské práce 

je s účinností od 1.9.2010 stanoven na 16 žáků. 

13) Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodnutím č.j. KÚOK 52726/2017 ze dne 2.6.2017 rozhodl u škol-

ského zařízení Školní družina, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Kojetín, Sla-

dovní 492, tak, že s účinností od 1.7.2017 se do školského rejstříku zapisuje: činnost školského zařízení 

bude vykonávat právnická osoba Odborné učiliště, Křenovice 8, IZO: 600 026 973, IČO: 

00 842 800. 

14) MŠMT ČR rozhodnutím č.j. MŠMT-15427/2017-2 ze dne 20.6.2017 na žádost Olomouckého kraje ze 

dne 29.5.2017 rozhodlo: 

A)  

1) u školy Základní škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Kojetín, Sladovní 

492, tak, že se s účinností od 1.7.2017 do školského rejstříku zapisuje: činnost bude vykonávat práv-

nická osoba Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, IZO: 600 026 973, IČO: 00 842 800.  

S účinností od 1.7.2017 se provádí výmaz ze školského rejstříku: 

Obory vzdělání dle KKOV a RVP: 

79-01-B/001 Pomocná škola, denní forma vzdělávání, dobíhající obor, 

79-01-C/001 Základní škola, denní forma vzdělávání, dobíhající obor. 

2) u školy Střední škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, 

že se s účinností od 1.7.2017 provádí výmaz ze školského rejstříku:  

Obory vzdělání dle KKOV a RVP: 

41-52-E/011 Zahradnické práce, denní forma vzdělávání, dobíhající obor, 

65-52-E/001 Kuchařské práce, denní forma vzdělávání, dobíhající obor. 

66-51-E/003 Prodavačské práce, denní forma vzdělávání, dobíhající obor. 

B) 

u právnické osoby s názvem Odborné učiliště, Křenovice 8, IZO: 600 026 973, IČO: 00 842 800, se 

do školského rejstříku zapisuje název právnické osoby Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 

15) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  

(krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 12, č.j. KÚOK 41431/2017 ze dne 24.4.2017 ke 

zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne 28.9.2001 ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne 

21.12.2001, dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne 28.11.2002, dodatku č. 3, č.j. 58/2004 ze dne 18.12.2003, 

dodatku č. 4 č.j. KUOK/23224/05OŠMT/572 ze dne 24.6.2005. dodatku č. 5 č.j. KUOK 93898/2009 

ze dne 25.9.2009. dodatku č. 6 č.j. KUOK 2489/2013 ze dne 21.12.2013, dodatku č. 7 č.j. KUOK 

88962/2014 ze dne 19.9.2014, dodatku č. 8 č.j. 10 KUOK 39979/2015 ze dne 24.4.2015, dodatku č. 9 

č.j. KUOK 69049/2016 ze dne 24.6.2016 a dodatku č. 10, č.j. KUOK 94479/2016 ze dne 23.9.2016 

v tomto znění:  

Nový název školy:  Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 

16) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  

(krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 13, č.j. KÚOK 123091/2017 ze dne 18.12.2017 

ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne 28.9.2001 ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne 

21.12.2001, dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne 28.11.2002, dodatku č. 3, č.j. 58/2004 ze dne 18.12.2003, 

dodatku č. 4 č.j. KUOK/23224/05OŠMT/572 ze dne 24.6.2005. dodatku č. 5 č.j. KUOK 93898/2009 

ze dne 25.9.2009. dodatku č. 6 č.j. KUOK 2489/2013 ze dne 21.12.2013, dodatku č. 7 č.j. KUOK 

88962/2014 ze dne 19.9.2014, dodatku č. 8 č.j. 10 KUOK 39979/2015 ze dne 24.4.2015, dodatku č. 9 

č.j. KUOK 69049/2016 ze dne 24.6.2016, dodatku č. 10, č.j. KUOK 94479/2016 ze dne 23.9.2016, 

dodatku č. 11, č.j. KÚOK 121580/2016 ze dne 19.12.2016 a dodatku č. 12, č.j. KÚOK 41431/2017 ze 

dne 24.4.2017 v tomto znění:  
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Nové sídlo školy: 752 01 Křenovice, č.p. 8 

17) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 14, č.j. KÚOK 

67911/2019 ze dne 24.6.2019 ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne 28.9.2001 ve znění dodatku č. 

1, č.j. 5731/2001 ze dne 21.12.2001, dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne 28.11.2002, dodatku č. 3, č.j. 

58/2004 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 4 č.j. KUOK/23224/05OŠMT/572 ze dne 24.6.2005. dodatku č. 

5 č.j. KUOK 93898/2009 ze dne 25.9.2009. dodatku č. 6 č.j. KUOK 2489/2013 ze dne 21.12.2013, 

dodatku č. 7 č.j. KUOK 88962/2014 ze dne 19.9.2014, dodatku č. 8 č.j. 10 KUOK 39979/2015 ze dne 

24.4.2015, dodatku č. 9 č.j. KUOK 69049/2016 ze dne 24.6.2016, dodatku č. 10, č.j. KUOK 

94479/2016 ze dne 23.9.2016, dodatku č. 12, č.j. KÚOK 41431/2017 ze dne 24.4.2017 a dodatku č. 13 

č.j. KÚOK 123091/2017 ze dne 18.12.2017 v tom smyslu, že stávající článek V. zřizovací listiny se 

ruší a nahrazuje se novým článkem V. V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny. 

18) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 15, č.j. KÚOK 

22870/2022 ze dne 14.2.2022 ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne 28.9.2001 ve znění dodatku č. 

1, č.j. 5731/2001 ze dne 21.12.2001, dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne 28.11.2002, dodatku č. 3, č.j. 

58/2004 ze dne 18.12.2003, dodatku č. 4 č.j. KUOK/23224/05OŠMT/572 ze dne 24.6.2005. dodatku č. 

5 č.j. KUOK 93898/2009 ze dne 25.9.2009. dodatku č. 6 č.j. KUOK 2489/2013 ze dne 21.12.2013, 

dodatku č. 7 č.j. KUOK 88962/2014 ze dne 19.9.2014, dodatku č. 8 č.j. 10 KUOK 39979/2015 ze dne 

24.4.2015, dodatku č. 9 č.j. KUOK 69049/2016 ze dne 24.6.2016, dodatku č. 10, č.j. KUOK 

94479/2016 ze dne 23.9.2016, dodatku č. 12, č.j. KÚOK 41431/2017 ze dne 24.4.2017, dodatku č. 13 

č.j. KÚOK 123091/2017 ze dne 18.12.2017 a dodatku č. 14, č.j. KÚOK 67911/2019 ze dne 24.6.2019 

v tom smyslu, že stávající článek III. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem III a 

stávající článek V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem V. V ostatních částech 

zůstává zřizovací listina beze změny. 

     

Čl. 2 Součásti školy 

1. Odborné učiliště  kapacita: 168 žáků IZO: 000 842 800 

2. Internát   kapacita:   29 lůžek IZO: 108 049 612 

3. Školní jídelna  kapacita: 400 jídel IZO: 103 144 552 

4. Základní škola  kapacita:   90 žáků IZO: 102 608 679 

5. Školní družina  kapacita:   12 žáků  IZO: 110 006 682 

 
Čl. 3 Předmět činnosti 

1) Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-

ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími před-

pisy k němu.  

2) Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona 

pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení školského pora-

denského zařízení, je-li to v souladu se zájmem žáka. 

3) Akreditované obory vzdělání: 

Základní škola: 

a) 79-01-B/01 Základní škola speciální    10 žáků 

b) 79-01-C/01 Základní škola      90 žáků 

Odborné učiliště: 

c) Obory středního vzdělání s výučním listem jsou uvedeny v nařízení vlády ČR č. 211/2010 Sb., o 

soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání: 

1. Pečovatelské služby   75-41-E/01 3 roky Denní studium  48 žáků 

2. Potravinářské práce   29-51-E/02  2 roky Denní studium  16 žáků 

3. Prodavačské práce    66-51-E/01  3 roky Denní studium  48 žáků 
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4. Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01  3 roky Denní studium  48 žáků 

5. Zahradnické práce   41-52-E/01 3 roky Denní studium  48 žáků 

4) Základní škola 

- ŠVP Krok za krokem  č.j. KOSL/408/2010  dne 30.6.2010 

- ŠVP Spolu   č.j. OUKR/1108/2017  dne 23.8.2017 

5) Odborné učiliště 

Přehled ŠVP pro jednotlivé obory vyučované na škole od 1.9.2021: 

- ŠVP Kuchař   č.j. OUK/982/2010  dne 23.6.2010   

- ŠVP Kuchař II   č.j. OUKR/1028/2021  dne 27.8.2021 

počínaje 1. ročníkem 

- ŠVP Prodavač   č.j. OUK/983/2010  dne 23.6.2010 

- ŠVP Prodavač II  č.j. OUKR/1029/2021  dne 27.8.2021 

počínaje 1. ročníkem 

- ŠVP Zahradník aranžér  č.j. OUK/984/2010  dne 23.6.2010 

- ŠVP Zahradník, aranžér II č.j. OUKR/1031/2021  dne 27.8.2021 

počínaje 1. ročníkem 

- ŠVP Pekař   č.j. OUKR/1130/2010  dne 27.8.2010 

- ŠVP Pekař II   č.j. OUKR/1032/2021  dne 27.8.2021 

počínaje 1. ročníkem 

- ŠVP Pečovatel   č.j. OUKR/852/2012  dne 29.6.2012 

- ŠVP Pečovatel II  č.j. OUKR/1030/2021  dne 27.8.2021 

počínaje 1. ročníkem 

Mimoškolní a výchovná činnost na internátu školy probíhala od 1.9.2021 podle ŠVP Internát – místo 

pro život, č.j. OUKR/1153/2010 ze dne 30.8.2010 a ŠVP Internát – místo pro život II, č.j. 

OUKR/1035/2021 počínaje 1. ročníkem.  

6) K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje 

vykonávat příspěvkové organizaci doplňkovou činnost – hostinskou činnost, která je vymezena v čl. 

9 Statutu OU a ZŠ Křenovice. 

 

Čl. 4 Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace 

1) Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající 

z těchto vztahů. 

2) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný Radou Olomouckého kraje se sou-

hlasem MŠMT ČR na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedou-

cího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává 

svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. 

3) Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce statu-

tárního orgánu tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis. 

4) Potvrzení ve funkci ředitele 

Rada Olomouckého kraje na základě výsledku komplexního hodnocení práce ředitele školy konaného 

dne 7. června 2021 na své schůzi dne 26. července 2021 odsouhlasila pokračování Mgr. Josefa Plesníka 

ve výkonu funkce ředitele Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice. Komplexní hodnocení bylo 

realizováno v souladu s přijatými Zásadami řízení příspěvkových organizaci zřizovaných Olomouckým 

krajem a s Pravidly hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem. 

 

Čl. 5 Vymezení majetku 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který má příspěvková organizace ve správě k jejímu vlast-

nímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny.  
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Čl. 6 Vymezení majetkových práv a povinností 

Vymezení majetkových práv a povinností organizace je uvedeno v článku V. zřizovací listiny.  

 

Čl. 7 Výchova a vzdělávání 

Při výkonu své působnosti v oblasti výchovně vzdělávací práce se ředitel školy řídí těmito nejdůležitějšími 

právními předpisy: 

1) Zákony a nařízení vlády (vše v platném znění): 

a) č. 561/2004 Sb., školský zákon 

b) č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

c) č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

d) č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 

e) č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 

f) č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedago-

gické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 

g) č. 500/2004 Sb., správní řád 

h) č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

i) č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

j) č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

k) č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

l) č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

m) č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů 

n) č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

o) č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

2) Vyhlášky: 

a) č. 308/2007 Sb., aktualizace KKOV 

b) č. 263/2007 Sb., pracovní řád 

c) vyhláška MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

d) vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005, o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

e) vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy 

f) vyhláška MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

g) vyhláška MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou 

zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 

h) vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

i) vyhláška MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech  

j) vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních 

k) vyhláška MŠMT ČR č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných 

l) vyhláška MF ČR č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvko-

vých organizacích zřízených územními samosprávnými celky 

m) vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

n) vyhláška MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a škol-

ských účelových zařízeních 

o) vyhláška MŠMT ČR č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání 

p) vyhláška MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 
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q) vyhláška MŠMT ČR č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky 

r) vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 

s) vyhláška MZd ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

t) vyhláška MZd ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz 

škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 

u) vyhláška MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 

v) vyhláška MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních ško-

lách maturitní zkouškou 

w) další zákonné normy a obecně či resortně platné předpisy, vše v platném znění. 

 

Čl. 8 Pracovně právní vztahy 

1) Zaměstnanci OU a ZŠ jsou učitelé, učitelé odborného výcviku, asistenti pedagoga, vychovatelé, admi-

nistrativní pracovníci a provozní pracovníci. Jejich pracovní funkce, zařazení a počet stanoví ředitel 

školy v souladu s normativně stanovenými počty zřizovatelem a se zřetelem na racionálně organizova-

nou vzdělávací, výchovnou, ekonomickou a provozní činnost školy organizačním a vnitřním řádem 

školy. U pedagogických pracovníků vychází z rozsahu přímé vyučovací a výchovné činnosti. U ostat-

ních kategorií zaměstnanců z rozsahu a náročnosti práce. Výši základního platu a ostatních složek platu 

stanovuje ředitel po konzultaci s vedoucími jednotlivých úseků.  

2) Vymezení práv a povinností zaměstnanců je stanoveno zákoníkem práce, pracovním řádem, náplní 

práce a vnitroorganizačními předpisy. Úkoly vyplývající z pracovně právních vztahů plní vzhledem k 

pracovníkům OU a ZŠ ředitel školy. V těchto vztazích vystupuje jako zástupce zaměstnavatele. Při 

realizaci těchto úkolů se OU a ZŠ řídí zejména: 

a) č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

b) č. 590/2006 Sb., provádí zákoník práce 

c) č. 114/202 Sb., o FKSP 

d) č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

e) č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti 

f) č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

g) č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 

h) č. 567/2006 Sb., minimální mzda 

i) dalšími obecně platnými zákonnými normami a předpisy, 

j) vnitroorganizačními předpisy a směrnicemi.  

3) Při Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice, neexistuje odborová organizace.  

 

Čl. 9 Hospodaření 

OU hospodaří podle vlastního rozpočtu na základě příspěvku zřizovatele a příjmů z doplňkové činnosti 

(hostinská činnost). Základními směrnicemi pro jeho ekonomické chování (hospodaření) jsou: 

a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 

b) vyhl. MF ČR č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění, 

c) zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, 

d) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

e) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), v platném znění, 

f) vyhláška MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,   

g) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, 

h) č. 298/2007 Sb., FKVS 

i) č. 40/2007 Sb., informační systém veřejné správy 
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j) další zákonné normy a obecně či resortně platné předpisy. 

 

Čl. 10 Doplňková činnost 

1) Doplňkovou činnost (hostinská činnost) škola provozuje v souladu se zřizovací listinou Olomouckého 

kraje, čj. 1643/2001 ze dne 27.9.2001, živnostenským listem, vydaným Okresním živnostenským úřa-

dem Okresního úřadu Přerov pod č.j. ŽÚ-96/Nm/RP0189 ze dne 29.4.1996, který nahradil Koncesní 

listinu s předmětem podnikání hostinská činnost, vydanou Okresním živnostenským úřadem Přerov 

dne 8.6.1995 pod č.j. RÚŽ-95/C/KP0081/03938C v rozsahu 250 jídel denně. Příprava obědů pro cizí 

strávníky je povolena vyjádřením okresního hygienika OHS Přerov č.j. 3742/231/95 ze dne 5.6.1995. 

2) Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je skutečnost, že doplňková činnost nesmí narušovat pl-

nění hlavních úkolů organizace a musí být sledována odděleně od činnosti hlavní. 

3) Finanční hospodaření doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

Čl. 11 Úhrada nákladů 

1) Ředitel školy je oprávněn v souladu s § 10 odst. 3 a § 123 školského zákona požadovat úhradu skuteč-

ných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat 

a s odesláním informací žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši 

úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo 

zálohy. Úhrady nákladů jsou příjmem školy. 

Sazebník skutečných nákladů (od 1.1.2023): 

 1 kopie A4 černobílá  jednostranná     3,-  Kč 

    oboustranná     5,- Kč 

 1 kopie A4 barevná  jednostranná   15,-  Kč 

    oboustranná   25,- Kč 

listovní zásilky:  dle aktuálního ceníku České pošty, a.s. 

odeslání stejnopisu výučního listu   100,- Kč 

Stejnopis bude odeslán žadateli po uhrazení poplatku na účet školy. 

2) Ředitel školy je oprávněn požadovat po žácích ubytovaných na internátu OU a ZŠ Křenovice úhradu 

skutečných nákladů spojených s používáním jejich vlastních elektrických spotřebičů (vysoušeč vlasů, 

kulma, pračka, rádio apod.) na IN. Výše poplatku je stanovena s přihlédnutím k ceně 1 kW elektrické 

energie, příkonu spotřebiče a k průměrné délce používání spotřebiče za měsíc takto: 

 - vysoušeč vlasů, kulma (2500W)  25,- Kč za měsíc 

 - rádio, radiomagnetofon, nabíječka mobilu 15,- Kč za měsíc 

 - automatická pračka    25,- Kč/hod. s vlastním práškem 

 - notebook, tablet (100W)   50,- Kč za měsíc 

3) Poplatek za používání vlastních elektrických spotřebičů je nutno zaplatit vždy do posledního dne před-

cházejícího měsíce na měsíc následující vedoucí vychovatelce proti podpisu. Výše poplatku za použí-

vání vlastního spotřebiče se nemění, i když není žák ubytován na IN po celý měsíc. Poplatek za použití 

automatické pračky je nutno zaplatit vedoucí vychovatelce ihned po skončení praní. Úhrady nákladů 

spojených s používáním vlastních elektrospotřebičů na IN jsou příjmem školy. 

4) V souladu čl. V. odst. 14a) zřizovací listiny je organizace oprávněna bez souhlasu zřizovatele prona-

jmout nemovitý a movitý majetek, který má ve správě, m.j. lyžařskou výzbroj na základě smlouvy o 

výpůjčce za těchto podmínek: 

 - sjezdová výzbroj:  lyže  boty  hole  celkem za den 

  - cizí   50,-  50,-  10,-  110,- Kč 

  - zaměstnanec  30,-  30,-  10,-    70,- Kč 

 - běžecká výzbroj:  lyže  boty  hole  celkem za den 

  - cizí   20,-  20,-  10,-    50,- Kč 
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  - zaměstnanec          zdarma 

V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2 zřizovací listiny je organizace oprávněna bez souhlasu zřizovatele 

pronajmout zařízení školní kuchyně na základě smlouvy o nájmu za těchto podmínek (Příkaz ředitele 

školy č. 37/2022, č.j. OUKR/1567/2022 ze dne 12.12.2022): 

Pravidla pronájmu: 

a) Zařízení školní kuchyně je možné pronajmout pro jednorázovou přípravu stravy právnické či fy-

zické osobě s podmínkou, že vlastní odborné práce při přípravě stravy bude provádět výhradně 

zaměstnanec školy s platným zdravotním průkazem (kuchařka).  

b) V každém jednotlivém případě bude s nájemcem (fyzickou či právnickou osobou) uzavřena pí-

semná dohoda o jednorázovém pronájmu zařízení s uvedením doby pronájmu v celých hodinách, 

výší poplatku za služby spojené s pronájmem dle bodu 2. tohoto příkazu a výší poplatku za proná-

jem zařízení dle bodu 4. tohoto příkazu. 

c) Zařízení kuchyně je možné pronajmout výhradně v době mimo běžný provoz školní kuchyně a 

mimo pracovní dobu kuchařky. 

d) Vstup do všech prostor školní kuchyně osobám bez platného zdravotního průkazu je zakázán. 

Poplatek za služby spojené s pronájmem: 

Poplatek za služby spojené s pronájmem je stanoven na základě ceny energií, odpisů a oprav zařízení 

kuchyně za uplynulé období (zpravidla 1 rok).  

a) Náklady na elektrickou energii   250,00 Kč/hod. 

Náklady jsou stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu předpokládané spotřeby elektřiny za 1 

hodinu použití zařízení. 

b) Náklady na vodu a čistící prostředky  15,00 Kč/pronájem 

Předpokládaná spotřeba vody 150 l na pronájem. 

c) Náklady na opravu zařízení   65,00 Kč/pronájem 

Náklady na opravy na 50 jídel ve výši ½ částky na opravy na 1 oběd v DČ. 

Poplatek za pronájem: 

Předmětem pronájmu je varna, přípravna surovin, chladicí box a sociální zařízení školní kuchyně Od-

borného učiliště a Základní školy, Křenovice. Poplatek za pronájem je stanoven ve výši 100,00 Kč/hod. 

za celý předmět pronájmu. 

V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2 zřizovací listiny je organizace oprávněna bez souhlasu zřizovatele 

pronajmout zařízení cvičných kuchyní na základě smlouvy o nájmu za těchto podmínek (Příkaz ředitele 

školy č. 38/2022, č.j. OUKR/1569/2022 ze dne 12.12.2022): 

Pravidla pronájmu: 

a) Zařízení cvičných kuchyní je možné pronajmout pro jednorázovou přípravu stravy právnické či 

fyzické osobě s podmínkou, že vlastní odborné práce při přípravě stravy bude provádět výhradně 

zaměstnanec školy s platným zdravotním průkazem (učitelka OV, kuchařka).  

b) V každém jednotlivém případě bude s nájemcem (fyzickou či právnickou osobou) uzavřena pí-

semná dohoda o jednorázovém pronájmu zařízení s uvedením doby pronájmu v celých hodinách, 

výší poplatku za služby spojené s pronájmem dle bodu 2. tohoto příkazu a výší poplatku za proná-

jem zařízení dle bodu 4. tohoto příkazu. 

c) Zařízení cvičných kuchyní je možné pronajmout výhradně v době mimo běžný provoz cvičných 

kuchyní. 

d) Vstup do všech prostor cvičných kuchyní ostatním osobám bez platného zdravotního průkazu je 

zakázán. 

Poplatek za služby spojené s pronájmem: 

Poplatek za služby spojené s pronájmem je stanoven na základě ceny energií, odpisů a oprav zařízení 

kuchyně za uplynulé období (zpravidla 1 rok).  

a) Náklady na elektrickou energii   70,00 Kč/hod. 
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Náklady jsou stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu předpokládané spotřeby elektřiny za 1 

hodinu použití veškerého zařízení cvičných kuchyní. 

b) Náklady na vodu a čistící prostředky  15,00 Kč/pronájem 

Předpokládaná spotřeba vody 150 litrů na pronájem. 

c) Náklady na opravu zařízení   65,00 Kč/pronájem 

Náklady na opravy na 50 jídel ve výši částky na opravy na 1 oběd v DČ. 

Předmět pronájmu: 

Předmětem pronájmu je zařízení cvičných kuchyní a sociální zařízení cvičných kuchyní Odborného 

učiliště a Základní školy, Křenovice. Poplatek za pronájem je stanoven ve výši 100,00 Kč/hod. za celý 

předmět pronájmu. 

5) Příjem z pronájmu spravovaného majetku je příjmem organizace, která jej vede v účetnictví odděleně 

a použije jej výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku. 

 

Čl. 12 Vnější instituce 

Odborné učiliště je řízeno, resp. spolupracuje : 

a) s OŠM KÚ Olomouckého kraje, 

b) s odborem speciálního školství MŠMT ČR, 

c) s Českou školní inspekcí, 

d) se školami základními a středními, majícími stejný či obdobný profil vzdělávání a výchovy, 

e) s regionálními úřady státní správy, 

f) s odbornými institucemi a jinými právnickými a fyzickými osobami - v oboru činnosti OU  (kon-

kretizaci řídících kompetencí upravuje organizační řád). 

 

Čl. 13 Vnitřní předpisy  

K dosažení správné funkce a chodu organizace, pro vymezení úkolů, práv a povinností zaměstnanců OU a 

ZŠ vydává ředitel v souladu se zněním jednotlivých článků tohoto Statutu a obecně platnými právními 

normami Organizační řád a Provozní řád obsahující soubor vnitřních směrnic (příloha č. 2), Celoroční plán 

práce, Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Plán dovolených a Plán čerpání samostudia pe-

dagogických pracovníků. 

 

Čl. 14 Závěrečná ustanovení 

1) Tento Statut je nedílnou součástí zřizovací listiny organizace. Je vydáván ředitelem školy v souladu se 

zněním zřizovací listiny, zařazením školy do rejstříku škol a školských zařízení, zákonů a právních 

předpisů platných k 1.1.2023. 

2) Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j. OUKR/481/2022 ze dne 21.3.2022. Uložení směrnice v 

archivu školy se řídí Skartačním řádem školy. 

 

 

 

 

Příloha: č.   1 – Potvrzení Rady OK ve funkci ředitele školy 

 č.   2 – Přehled vnitřních směrnic ředitele školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Plesník  

ředitel školy 


