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1. Úvod  
Na rozdíl od pedagogických pracovníků nemá většina z typických nepedagogických profesních 
pozic ve školství samostatné zakotvení mezi povoláními v Katalogu prací. Z tohoto důvodu 
může být nejasné, jaké nepedagogické role mohou být ve škole vykonávány a jak 
nepedagogické agendy včlenit do organizační struktury školy.  
 
Materiál Popis nepedagogických agend ve škole vznikl na základě rešerše organizačních 
struktur vzorku škol spolupracujících s projektem SRP. Přináší ředitelům přehled o možném 
organizačním uspořádání nepedagogické činnosti ve škole do útvarů a úseků a popisuje náplně 
činností typických nepedagogických rolí ve škole.  
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2. Organizace nepedagogické agendy ve škole 
 

Zařazení nepedagogických pracovníků do jednotlivých útvarů závisí na charakteru a velikosti 
školy, personálních kapacitách, stejně jako na skladbě a vzdělávacích potřebách žáků. Zde 
předložená struktura odpovídá „běžné“, spíše větší základní nebo střední škole, ale může být 
inspirací pro všechny ředitele, kteří organizační strukturu právě utvářejí nebo mění. V případě 
potřeby může být doplněna o další role, jako např. zahradník, vrátný, studijní referent apod. 
 
Vzhledem k již výše uvedené absenci většiny nepedagogických rolí ve škole v Katalogu prací, 
postupuje ředitel při zařazování do platových tříd v souladu s § 3 odst. 1 nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., kde je uvedeno:    

„Zařazení zaměstnance do platové třídy 

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve 
které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalog 
prací“) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. 
Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové 
třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska 
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.  

Dále se doporučuje postupovat podle materiálu MŠMT „Metodický výklad k odměňování 
pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich 
zařazování do platových tříd podle katalogu prací“ (Č. j.: MSMT- 71/2020-4, září 2021).“  

Zdroj: Metodický výklad: Podkapitola 2.7 Zařazení nepedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení do platových tříd – str. 58-59.1  

  

                                                 
1 Dostupné na https://1url.cz/pKD4x. 
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2.1. Organizační struktura nepedagogických rolí 
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útvaru
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3. Popis nepedagogických agend 
 

Pracovní náplně pracovníků mají základní části: 
 Označení pracovní pozice 

 Platová třída a její charakteristika z Katalogu prací  

 Základní charakteristika pracovní pozice  

 Požadavky na zaměstnance  

 Pracovní náplň zaměstnance  

 Zastupitelnost  

 Seznámení zaměstnance s dokumentem  
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3.1. Pedagogický útvar 
3.1.1. Referent/ka 

Označení 
pracovní 
pozice 

1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK  

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

8. platová třída 

2. Usměrňování a koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů příslušných 
vnitřních předpisů (spisový řád).  

Základní 
charakteris-
tika pracovní 
pozice  

Referent/ka má zodpovědnost za spisovnu školy a vykonává hlavního správce 
spisovny. V této oblasti je odpovědná a přímo podřízená vedoucí ekonomického 
a provozního útvaru. Dále má na starosti podatelnu a organizaci práce sekretariátu. 
V této oblasti je odpovědný a přímo podřízený řediteli školy.   

Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinností podle popisu práce. 

 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci. 

 Profesionální a slušné vystupování při styku s veřejností, s rodiči žáků a se 
žáky a studenty, s pracovníky nadřízených a kontrolních orgánů, aby nedošlo 
k poškození jména školy.  

 Vysoce profesionální a odborné jednání s učiteli a s ostatními pracovníky 
školy. 

 Akcentace a upřednostňování služebních povinností během pracovní doby 
před osobními zájmy. 

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinností, které je 
však třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve 
zkrácených termínech.  

 Systematičnost, iniciativa a přesnost ve své práci. 

 Velice dobrá znalost důležitých legislativních norem v dané oblasti, aktivní 
a pravidelné sledování vnitřních směrnic školy pro danou oblast. Kreativní 
návrhy na jejich aktualizaci a vlastní aktualizace.  

 Pravidelné sledování www stránek školy.  
 Pravidelná (každodenní) práce s vnitřním informačním systémem školy. 

 Pravidelná analýza denního tisku (monitoring tisku) a upozorňování vedení 
školy na případné informace.  

 Plnění všech povinností pracovnice školy je věcí její profesionální cti 
a profesionálního přístupu k práci.  
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Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

1. Administrativní a spisová oblast:   
 Zaprotokolování písemností a vedení jejich evidence. 

 Pořizování dat na nosná média. 

 Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů 
a rámcových instrukcí členů vedení školy.  

 Zajišťování chodu podatelny a výpravny.  

 Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných 
předpisů, vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle 
stanovených postupů. 

 Zajišťování skartačního řízení. 

 Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti.  

 Péče a zodpovědnost za spisovnu v suterénu školy.  
 Zhotovování druhopisů (opisů a stejnopisů) vysvědčení.  

 Pravidelné sledování příslušných legislativních norem a aktualizace 
vybraných vnitřních směrnic školy.  

 Sebevzdělávání a účast na školeních.  
 

2. Sekretářské práce:  
 Každodenní kontrola a zpracování e-mailové pošty, zpracování fyzicky došlé 

i odesílané pošty a evidence poštovních známek a jiných cenin (vyřizování 
korespondencí podle obecných postupů).  

 Rozdělování pošty do schránek určeným zaměstnancům (v sekretariátu a ve 
sborovně).  

 Vyřizování telefonních hovorů.  

 Vyřizování administrativní agendy členů vedení školy a provádění všech 
administrativně-technických prací včetně pořizování záznamů z různých 
jednání podle pokynů ředitele školy.  

 Vyhotovování aktuálně platných seznamů zaměstnanců školy. 

 Vedení přehledu odebíraného tisku.  
 Vedení přehledu služebních a soukromých telefonních čísel zaměstnanců 

školy. 

 Vedení přehledu SPZ aut zaměstnanců školy.  

 Aktualizace všech tiskopisů ve spolupráci s vedením školy.  

 Zpracování žádostí uchazečů o zaměstnání pro mzdovou účetní (na založení 
do kartotéky uchazečů o práci).  

 Péče a zodpovědnost za část skladu v suterénu, za sekretariát a podatelnu, za 
klubovou místnost a za sborovnu.  

 Aktualizace nástěnek ve sborovně a hlavních nástěnek na rozvrh.   

 Péče o kopírku v klubové místnosti (zapínání a vypínání a doplňování papíru), 
kopírování materiálů podle pokynů vedení školy.  

 
3. Organizační práce:  

 Každodenní vyvěšování archů se suplováním, aktualizace rozvrhů hodin na 
jednotlivých učebnách.  
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 Pořizování zápisů z provozních porad všech zaměstnanců školy, z provozních 
porad učitelů střední školy a z jednání pedagogických rad střední školy.  

 Školské rady – příprava a distribuce pozvánek na zasedání, zajištění místnosti 
a občerstvení a zápisy ze zasedání.  

 Evidence soutěží žáků a studentů a zpracovávání podkladů pro Výroční 
zprávu o činnosti školy.  

 
4. Provozní práce:  

 Zakládání originálů dokumentace školy.   

 Zakládání originálů smluv.  

 Evidence přijatých faktur. 
 Psaní objednávek a požadavků.  

 
5. Práce související se vzděláváním na střední škole a s matrikou:  

 Práce související s přijímacím řízením ke vzdělávání na střední škole 
(kontrola a evidence přihlášek uchazečů, třídění zaevidovaných přihlášek, 
rozesílání pozvánek k přijímacím zkouškám a následná rozhodnutí 
o přijetí/nepřijetí, evidence odvolání a autoremedur, zápisové lístky, 
kompletování všech potřebných dokladů do složek pro matriku u přijatých 
žáků a archivace dokladů u nepřijatých žáků aj.).     

 Vedení papírových složek jednotlivých žáků střední školy. 
 Evidence nově přijatých žáků v programu Bakaláři a zapisování klasifikace 

u všech žáků střední školy (2x během školního roku).  

 Přehled pohybu žáků během jejich vzdělávání (přestupy, přerušení 
vzdělávání, příchody nově studujících žáků, ukončení vzdělávání, IVP a další 
rozhodnutí ředitele školy).  

 Zpracovávání žádostí o úlevy z TEV. 
 Aktualizace seznamů žáků.  

 Aktualizace přehledů šatních skříněk podle jednotlivých tříd.  

 Práce související s projektovým týdnem a s vyhodnocováním různých soutěží 
(např. příprava cen pro žáky aj.).  

 Práce související se Středoškolskou odbornou činností (SOČ).  

 Na základě podkladů třídních učitelů psaní a odesílání dopisů rodičům 
(zákonným zástupcům) žáků střední školy.  

 Vystavování veškerých potvrzení pro žáky střední školy (zejména potvrzení 
o studiu a žádanky na slevy v dopravě).  

 Administrativní zajišťování odborné praxe žáků 3. ročníku střední školy 
(dohody o zajištění praxe, vypracování přehledů o praxi a pedagogického 
zajištění dohledu nad žáky).    

 Práce související s maturitními zkouškami (např. kopírování materiálů na 
praktickou maturitní zkoušku, příprava maturitních tříd, příprava 
občerstvovací místnosti, organizování občerstvení aj.).  

 
6. Práce související s dílčí činností studijního oddělení: 
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 Zpracovávání základních podkladů pro závěrečné práce studentů. 

 Práce s informačním systémem.  
 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a oblast požární ochrany:  
 Koordinování daných oblastí (BOZP, BOZ a PO).  

 Evidence úrazů žáků a studentů. 

 Spolupráce s odbornými konzultanty, s vedoucí ekonomického a provozního 
útvaru, se mzdovou účetní a se školníkem.  

Zastupitelnost  
V případě nepřítomnosti přebírá veškeré povinnosti osoba aktuálně pověřená 
ředitelem školy. 

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

S obsahem tohoto dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem 
školy.  
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3.1.2. Učitel – metodik ICT 

Označení 
pracovní 
pozice 

2.16.1 UČITEL 

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

12. platová třída 

1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo 
odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické 
dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu 
své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací 
individuálních vzdělávacích plánů.  

Základní 
charakteris-
tika pracovní 
pozice  

Pedagogický pracovník – učitel je ustanoven ředitelem školy do funkce metodika 
informačních a komunikačních technologií podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 75/2005 
Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, 
v platném znění. Učiteli vykonávajícímu tuto funkci pak náleží podle uvedeného 
ustanovení snížení týdenního počtu hodin přímé pedagogické činnosti v souladu 
s ustanovením. Pro výkon této funkce se nestanoví žádný předpoklad odborné 
kvalifikace ani povinnost dalšího vzdělávání. Za výkon této funkce lze učitele odměnit 
stanovením osobního příplatku podle § 131 zákoníku práce. Je odpovědný a přímo 
podřízený řediteli školy. Spolupracuje se správci sítě a s metodikem ICT v oblasti 
terciárního vzdělávání. Činnosti vykonává zejména v oblasti střední a vyšší odborné 
školy.  

Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinností podle popisu práce. 
 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci. 

 Akcentace a upřednostňování služebních povinností během pracovní doby 
před osobními zájmy. 

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinností, které je 
však třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve 
zkrácených termínech.  

 Systematičnost, iniciativa a přesnost ve své práci. 

 Plnění všech povinností pracovníka školy je věcí jeho profesionální cti 
a profesionálního přístupu k práci.  
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Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

 Spolupodílí se na správě počítačových učeben a na tvorbě a aktualizaci 
provozních řádů těchto učeben.  

 Spolupracuje na aktualizaci školních www stránek (dodávání materiálů 
správci www stránek).  

 Zajišťuje údržbu a provoz školních informačních systémů.  

 Vypomáhá při organizaci výuky využívající ICT (počítače, dataprojektory, 
video, televize aj.).  

 Metodicky vede učitele v oblasti distanční a hybridní formy výuky žáků 
a studentů.  

 Zpracovává přehled nejzajímavějších internetových stránek a dalších zdrojů 
informací pro učitele. 

 Organizuje nabídky a akce školy v rámci vedlejší hospodářské činnosti školy 
v oblasti VYT.  

Zastupitelnost  V případě nepřítomnosti přebírá veškeré povinnosti správce sítě.  

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

S obsahem tohoto dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem 
školy.  
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3.2. Ekonomický a provozní útvar 

3.2.1. Vedoucí ekonomického a provozního útvaru – ekonom 

Označení 
pracovní 
pozice 

1.02.05 FINANČNÍ REFERENT  

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

11. platová třída 

1. Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, 
například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, 
dotačních apod. 
2. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání 
návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhování způsobů financování 
organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů. 

Základní 
charakteris-
tika pracovní 
pozice  

Vedoucí ekonomického a provozního útvaru je jmenovaný ředitelem školy. 
Jmenováním do funkce se zakládá jeho pracovní poměr. Je členem vedení školy. Je 
odpovědný a přímo podřízený řediteli školy. Zodpovídá jako vedoucí zaměstnanec za 
ekonomický a provozní útvar na 2. stupni řízení. Jako ekonom zodpovídá za věcnou 
a formální správnost účetnictví a za vyúčtování poskytovaných příspěvků. 
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Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinností podle popisu práce. 

 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci. 

 Profesionální a slušné vystupování při styku s veřejností, s rodiči žáků 
a studentů a se žáky a studenty, s pracovníky nadřízených a kontrolních orgánů, 
aby nedošlo k poškození jména školy.  

 Vysoce profesionální a odborné jednání s učiteli a s ostatními zaměstnanci 
školy. 

 Akcentace a upřednostňování služebních povinností během pracovní doby před 
osobními zájmy. 

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinností, které je však 
třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve zkrácených 
termínech.  

 Systematičnost, iniciativa a přesnost ve své práci. 

 Velmi dobrá znalost důležitých legislativních norem v dané oblasti, aktivní 
a pravidelné sledování vnitřních směrnic školy pro danou oblast. Kreativní 
návrhy na jejich aktualizaci a vlastní aktualizace.  

 Pravidelné sledování vybraných informačních zdrojů (MŠMT, zřizovatel, aj.).  

 Pravidelné sledování www stránek školy.  

 Pravidelná (každodenní) práce s vnitřním informačním systémem školy.   
 Plnění všech povinností zaměstnankyně školy je věcí její profesionální cti 

a profesionálního přístupu k práci.  

Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

1. Řídící činnosti:   
 Řídí, organizuje, kontroluje práci podřízených zaměstnanců (technicko-

hospodářští a správní zaměstnanci ekonomického a provozního útvaru) a dává 
jim závazné úkoly.   

 Hodnotí pracovní výkonnost a pracovní výsledky podřízených zaměstnanců.  

 Co nejlépe organizuje práci na svěřeném útvaru.  

 Vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci.  

 Podílí se na zabezpečení odměňování podřízených zaměstnanců.  

 Vytváří podmínky pro zvyšování odborné úrovně podřízených zaměstnanců.  
 Zabezpečuje dodržování právních a vnitřních předpisů.  

 Zabezpečuje přijetí opatření k ochraně majetku organizace.  
 

2. Provozní práce a činnosti:  
 Zajišťování správy objektu školy a jejího zařízení. 

 Zabezpečení chodu školy z provozního a technického hlediska: 

 distribuce klíčů,  

 týdenní kontrola pronajatých prostorů,  

 pravidelná kontrola pořádku ve třídách a hlášení nedostatků vedení školy,  
 aktualizace vnitřního informačního systému (změny režimu provozu 

vrátnice, IC, bufetu aj.).  

 Zajišťování potřebných oprav ve spolupráci se školníkem: 
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 každodenní kontrola knihy závad a následné zajištění oprav, 
 okamžité informování ředitele školy o vážnějších závadách a finančně 

nákladnějších opravách.  
 

3. Ekonomické práce a činnosti:  

 Zajišťování systému financování organizace (školy) prostřednictvím více 
zdrojů financování.  

 Zodpovědnost za věcnou a formální správnost účetnictví bakalářských 
studijních programů (BSP) a vyúčtování poskytovaných příspěvků. 

 Zpracování komplexních ekonomických rozborů účetnictví BSP. 

 Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků 
a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření.   

 Sestavování rozpočtu BSP, sledování jeho čerpání. 

 Evidence přijatých faktur v organizaci, zajištění rozdělení společných nákladů, 
zaúčtování a úhrada. 

 Sledování a účtování o pohybu finančních prostředků v hotovosti a kontrola 
zůstatků a zaúčtování. 

 Styk s bankou, sledování a účtování o pohybu finančních prostředků na účtech, 
kontrola zůstatků a zaúčtování. 

 Účtování zahraničních praxí, zajišťování zahraničního platebního styku. 

 Zaúčtování mezd BSP a zajištění jejich bezhotovostní úhrady. 

 Zpracování interních dokladů, vydaných faktur a jejich zaúčtování. 

 Zpracování odpisového plánu za organizaci, měsíční zpracování odpisů a jejich 
zaúčtování. 

 Sledování salda dodavatelů a záloh za organizaci. 

 Zpracování měsíčních uzávěrek. 

 Archivace účetních dokladů. 

 Administrativní agenda v souvislosti s materiálním zabezpečením výuky BSP. 

 Sledování změn v příslušných zákonech a zabezpečení jejich realizace 
v organizaci. 

 Zpracování a aktualizace vnitřních směrnic ekonomického a provozního útvaru.  

 Zpracování kalkulací, vnitřních předpisů pro doplňkovou činnost, účtování 
doplňkové činnosti.  

 Analýza smluv různého druhu.  

 Zpracování nájemních smluv, nájmů a jejich vyúčtování. 

 Roční inventarizace účtů majetku a závazků organizace. 

 Komplexní zajišťování správy majetku, majetkových souborů BSP – přírůstky, 
úbytky, přesuny, místní seznamy, zajištění evidence na účetních dokladech, 
označení majetku inventárními čísly. 



Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 

 

17 
 

 Zajištění podkladů k provedení inventur, organizační zabezpečení inventur. 

 Provádění inventur majetku.  

 Komplexní zpracování ročních rozborů hospodaření. 

 Zpracování daňového přiznání za organizaci. 

Zastupitelnost  
V případě nepřítomnosti přebírá povinnosti ekonomické oblasti ekonom/ka školy 
a povinnosti provozní oblasti osoba aktuálně pověřená ředitelem školy.    

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

S obsahem tohoto dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem 
školy.  
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3.2.2. Vedoucí provozního úseku 

Označení 
pracovní 
pozice 

1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT 

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

8. platová třída 

1. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny. 
2. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům, fyzickým 
a právnickým osobám pro případ požáru na úseku jejich vyrozumění, varování, 
evakuace, nouzového zabezpečení a organizování záchranných prací. 
3. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové 
stavy. 

Základní 
charakteris-
tika pracovní 
pozice  

Vedoucí provozního úseku je jmenován ředitelem školy. Jmenováním do funkce se 
zakládá jeho pracovní poměr. Je odpovědný a přímo podřízený vedoucí ekonomického 
a provozního útvaru. Zodpovídá jako vedoucí zaměstnanec za provozní úsek na 1. stupni 
řízení.  

Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinnosti podle popisu práce. 

 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci. 

 Profesionální a slušné vystupování pří styku s veřejností, s rodiči žáků 
a studentů a se žáky a studenty, s pracovníky nadřízených a kontrolních orgánů, 
aby nedošlo k poškození jména školy. 

 Vysoce profesionální a odborné jednání s učiteli a s ostatními zaměstnanci 
školy. 

 Upřednostňování služebních povinnosti během pracovní doby před osobními 
zájmy. 

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinnosti, které je však 
třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve zkrácených 
termínech. 

 Systematičnost, iniciativa a přesnost ve své práci. 

 Velmi dobrá znalost důležitých legislativních norem v dané oblastí, aktivní 
a pravidelné sledování vnitřních směrnic školy pro danou oblast. Kreativní 
návrhy na jejich aktualizaci a vlastní aktualizace. 

 Pravidelné sledování www stránek školy. 

 Pravidelná (každodenní) práce s vnitřním informačním systémem školy. 

 Plnění všech povinností zaměstnance školy je věcí jeho profesionální cti 
a profesionálního přístupu k práci.  
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Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

1. Řídící činnosti: 

 Řídí, organizuje, kontroluje práci podřízených zaměstnanců (zaměstnanci 
provozního úseku) a dává jim závazné úkoly. 

 Hodnotí pracovní výkonnost a pracovní výsledky podřízených zaměstnanců. 

 Co nejlépe organizuje práci na svěřeném úseku.  

 Vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. 

 Vytváří podmínky pro zvyšování odborné úrovně podřízených zaměstnanců. 

 Zabezpečuje dodržování právních a vnitřních předpisů. 

 Zabezpečuje přijetí opatření k ochraně majetku organizace. 

2. Provozní práce a činnosti: 

 Zajišťování správy objektu školy a jejího zařízení. 

 Zabezpečení chodu školy z provozního a technického hlediska: 

- pravidelná kontrola pořádku ve třídách a hlášení nedostatků přímé nadřízené 
a vedení školy, 

- aktualizace vnitřního informačního systému (změny režimu provozu 
vrátnice, IC, bufetu aj.). 

 Zajišťování potřebných oprav ve spolupráci se školníkem: 

- každodenní kontrola knihy závad a následné zajištění oprav, 

- okamžité informování ředitele školy o vážnějších závadách a finančně 
nákladnějších opravách. 

3. BOZP a PO a krizové situace:  
 Zajišťování BOZP a PO v organizaci 

- Aktualizace dokumentace BOZP a PO ve škole 

- Organizace pravidelných školení zaměstnanců školy a nácviku krizových 
situací (evakuace osob) 

- Aktualizace krizového plánu v organizaci 

 Technické zabezpečení BOZP a PO 

- Pravidelně provádí kontrolu funkčnosti zařízení a vybavení pro BOZP a PO 

- Zajišťuje vybavenost a kontroluje funkčnost ochranných prostředků BOZP 
a PO 

 Zajišťuje kontroly elektrických, protipožárních a jiných zařízení 

Zastupitelnost  
V případě nepřítomnosti přebírá povinnosti provozní oblasti osoba aktuálně pověřená 
ředitelem školy. 

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

S obsahem tohoto dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem 
školy.  
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3.2.3. Ekonom/ka 

Označení 
pracovní 
pozice 

1.02.03 ÚČETNÍ 

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

9. platová třída 

1. Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky nebo úseku velké účetní jednotky včetně 
řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. 
2. Sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování. 
3. Vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání 
a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu. 

Základní 
charakteris-
tika pracovní 
pozice  

Zaměstnanec zodpovídá za věcnou a formální správnost účetnictví regionálního školství 
a za vyúčtování poskytovaných příspěvků od zřizovatele. Je odpovědný a přímo 
podřízený vedoucí ekonomického a provozního útvaru. Je členem rozšířeného vedení 
školy.  

Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinností podle popisu práce. 
 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci. 

 Profesionální a slušné vystupování při styku s veřejností, s rodiči žáků 
a studentů a se žáky a studenty, s pracovníky nadřízených a kontrolních orgánů, 
aby nedošlo k poškození jména školy.  

 Vysoce profesionální a odborné jednání s učiteli a s ostatními zaměstnanci 
školy. 

 Akcentace a upřednostňování služebních povinností během pracovní doby před 
osobními zájmy. 

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinností, které je však 
třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve zkrácených 
termínech.  

 Systematičnost, iniciativa a přesnost ve své práci. 

 Velmi dobrá znalost důležitých legislativních norem v dané oblasti, aktivní 
a pravidelné sledování vnitřních směrnic školy pro danou oblast. Kreativní 
návrhy na jejich aktualizaci a vlastní aktualizace.  

 Pravidelné sledování vybraných informačních zdrojů (MŠMT, zřizovatel).  

 Pravidelné sledování www stránek školy.  
 Plnění všech povinností zaměstnankyně školy je věcí její profesionální cti 

a profesionálního přístupu k práci.  
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Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

 Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky a zodpovědnost za věcnou 
a formální správnost účetnictví regionálního školství (RŠ). 

 Zpracování komplexních ekonomických rozborů účetnictví RŠ. 
 Sestavování rozpočtu a sledování čerpání provozních prostředků a fondů. 

 Sledování a dodržování závazných ukazatelů rozpočtu. 

 Styk s bankou, sledování a účtování o pohybu finančních prostředků na účtech 
RŠ, kontrola zůstatků a zaúčtování. 

 Zajištění podkladů o využití rozpočtových prostředků a mimorozpočtových 
zdrojů, evidence fondů a jejich účtování. 

 Účetnictví FKSP (sestavení rozpočtu, vedení FKSP, účtování, úhrada faktur, 
zajišťování zahraničního platebního styku, sledování salda dodavatelů a záloh), 
spolupráce s předsedou ZO ČMOS. 

 Sledování a účtování o pohybu finančních prostředků v hotovosti, kontrola 
zůstatků, zajištění rozdělení společných nákladů a zaúčtování. 

 Zaúčtování mezd RŠ a zajištění jejich bezhotovostní úhrady. 

 Zpracování interních dokladů, vydaných faktur a jejich zaúčtování. 

 Účtování doplňkové činnosti. 

 Účtování o investicích a rozborová činnost. 
 Zpracování měsíčních uzávěrek. 

 Archivace účetních dokladů. 

 Administrativní agenda v souvislosti s materiálním zabezpečením výuky RŠ 

 Sledování změn v příslušných zákonech a zabezpečení jejich realizace 
v organizaci. 

 Zpracování a aktualizace vnitřních směrnic ekonomického oddělení. 

 Roční inventarizace účtů majetku a závazků organizace. 

 Komplexní zajišťování správy majetku, majetkových souborů RŠ – přírůstky, 
úbytky, přesuny, místní seznamy, zajištění evidence na účetních dokladech, 
označení majetku inventárními čísly. 

 Zajištění podkladů k provedení inventur, organizační zabezpečení inventur. 

 Komplexní zpracování ročních rozborů hospodaření 

Zastupitelnost  
V případě nepřítomnosti přebírá veškeré povinnosti vedoucí ekonomického 
a provozního útvaru.  

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

S obsahem tohoto dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem 
školy.  
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3.2.4. Mzdový/mzdová účetní 

Označení 
pracovní 
pozice 

1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ 

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

9. platová třída 

Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad 
platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze 
závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.    

Základní 
charakteristi-
ka pracovní 
pozice  

Zaměstnanec zodpovídá za věcnou a formální správnost účetnictví regionálního školství 
a za vyúčtování poskytovaných příspěvků od zřizovatele. Je odpovědný a přímo 
podřízený vedoucí ekonomického a provozního útvaru. Je členem rozšířeného vedení 
školy.  

Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinností podle popisu práce. 

 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci. 

 Profesionální a slušné vystupování při styku s veřejností, s rodiči žáků a se žáky 
a studenty, s pracovníky nadřízených a kontrolních orgánů, aby nedošlo 
k poškození jména školy.  

 Vysoce profesionální a odborné jednání s učiteli a s ostatními zaměstnanci 
školy. 

 Akcentace a upřednostňování služebních povinností během pracovní doby před 
osobními zájmy. 

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinností, které je však 
třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve zkrácených 
termínech.  

 Systematičnost, iniciativa a přesnost ve své práci. 

 Velmi dobrá znalost důležitých legislativních norem v dané oblasti, aktivní 
a pravidelné sledování vnitřních směrnic školy pro danou oblast. Kreativní 
návrhy na jejich aktualizaci a vlastní aktualizace.  

 Pravidelné sledování vybraných informačních zdrojů (MŠMT, zřizovatel aj.).   

 Pravidelné sledování www stránek školy.  

 Pravidelná práce s vnitřním informačním systémem školy. 

 Plnění všech povinností zaměstnankyně školy je věcí její profesionální cti 
a profesionálního přístupu k práci.  

Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

1. Personalistika:   
 Vedení kartotéky uchazečů o práci: 

- pedagogičtí pracovníci podle jednotlivých kvalifikací, 
- nepedagogičtí pracovníci podle odbornosti.    

 Komplexní výkon personální agendy: 
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- sepisování pracovněprávních smluv,   
- vedení osobních spisů zaměstnanců, 
- vedení mzdových listů, 
- vystavování evidenčních listů důchodového pojištění.  
- rozvrh čerpání dovolených.  

 Pravidelné sledování příslušných legislativních norem.  
 Sebevzdělávání a účast na školeních.  

2. Mzdové účetnictví a agenda:  
 Samostatný výkon mzdové agendy pomocí počítačového programu.   

 Koordinace výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění 
poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti 
a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.    

 Vypisování a dodržování úředních hodin pro kontakt se zaměstnanci. 
 Pravidelné sledování příslušných legislativních norem.  

 Sebevzdělávání a účast na školeních.  
3. Rozpočet prostředků na platy:  

 Rozpis rozpočtu prostředků na platy.  

 Sledování čerpání rozpočtu. 

 Vyhotovování přehledu čerpání rozpočtu.  
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

 Úrazy zaměstnanců.  

 Preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců: 
- vstupní, periodické a výstupní,  
- evidence u zaměstnanců, 
- práce s tiskopisy,  
- příprava aktualizace smlouvy o závodní preventivní péči.   

5. Statistika:  

 Vyhotovování statistických výkazů ve spolupráci s vedením školy. 
 Vyhotovování a vedení dílčích evidencí, přehledů a seznamů: 

- Výroční zpráva o činnosti školy (září–říjen), 
- Personální controlling (vyhodnocování).  

6. Administrativa a část spisovny: 

 Vystavování objednávek – provozní věci. 
 Stravenky – objednávky a distribuce zaměstnancům.  
 Vnitřní směrnice školy: 

- tvorba a pravidelná aktualizace, 
- Vnitřní (platový) předpis – RG a BC, Kontrola pracovní neschopnosti 

zaměstnanců školy, Kolektivní smlouva – část týkající se Zaměstnanosti 
a pracovních podmínek a Platových nároků.   

 Spisovna – personální část (koordinace prací ve spolupráci s referentkou – 
hlavním správcem spisovny).  

7. Zásobování školy: 
 Vystavování objednávek.  
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 Komplexní a samostatné zajišťování materiálně-technického zásobování pro 
celou školu.  

8. Pracovní cesty a cestovní příkazy:  
 Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách. 

Zastupitelnost  
V případě nepřítomnosti přebírá veškeré povinnosti vedoucí ekonomického 
a provozního útvaru. 

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

S obsahem tohoto dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem 
školy.  
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3.2.5. Správce sítě 1 

Označení 
pracovní 
pozice 

1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ  

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

12. platová třída 

1. Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového 
vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních 
systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším 
externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu 
a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, 
přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory 
uživatelům. 
3. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování 
systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy 
výpočetní techniky. 

Základní 
charakteris-
tika pracovní 
pozice  

Pracovník spravuje tiskový systém SafeQ (systém reprografických služeb ve škole), tisk 
v systému Novell a školní Wi-Fi síť. Společně s dalším správcem sítě se spolupodílí na 
dalších činnostech souvisejících s danou oblastí. Je odpovědný a přímo podřízený 
řediteli školy.  
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Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinností podle popisu práce. 

 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci. 

 Profesionální a slušné vystupování při styku s veřejností, se žáky a studenty, 
s pracovníky nadřízených a kontrolních orgánů, aby nedošlo k poškození jména 
školy.  

 Vysoce profesionální a odborné jednání s učiteli a s ostatními pracovníky školy. 

 Akcentace a upřednostňování služebních povinností během pracovní doby před 
osobními zájmy. 

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinností, které je však 
třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve zkrácených 
termínech.  

 Systematičnost, iniciativa a přesnost ve své práci. 

 Velice dobrá znalost důležitých legislativních norem, aktivní a pravidelné 
sledování vnitřních směrnic školy. Kreativní návrhy na jejich aktualizaci.   

 Pravidelná (každodenní) práce s vnitřním informačním systémem školy.   

 Plnění všech povinností pracovníka školy je věcí jeho profesionální cti 
a profesionálního přístupu k práci 

Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

1. Správa serverů: 
 Zajištění provozu, zálohování a údržby serverů na platformě Linux 

2. Správa knihovního systému: 
 Společně s pracovníky IC optimalizace knihovního systému pro školní potřebu 

3. Správa provozu internetu ve škole: 
 Zabezpečení stálého připojení všech školních počítačů do sítě Internet,  

 Konfigurace a nastavení školního routeru a http proxy serveru, 

 Technické zajištění běhu školních webových serverů: 
- webové stránky školy, 
- aplikační servery, knihovní servery,   

 Zajištění chodu školní pošty, včetně webového rozhraní pro přístup na poštu 
zvenčí, 

 Zabezpečení pošty proti virům a spamu.  
4. Správa školní Wi-Fi sítě: 

 Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování 
dat, 

 Konfigurace a správa routerů.   
5. Správa webové prezentace školy.  
6. Společně s dalším správcem sítě se spolupodílí na:  

 Odpovědnosti za provozuschopnost počítačového systému školy a vykonávání 
prací souvisejících,  
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 Odpovědnosti za vytváření koncepce a strategie v oblasti IT/IS, předkládání 
návrhů vedení školy v oblasti koncepce a rozvoje SW a HW a navrhování 
nákupních a investičních priorit v oblasti IT/IS (IS = informační systémy), 

 Odpovědnosti za koordinaci zavádění IT/IS, 

 Vyhodnocování stávajícího stavu SW a HW školy, analyzování provozních 
problémů, chyb a poruch výpočetního systému a navrhování a zavádění opatření 
na jejich odstranění nebo řešení, 

 Navrhování, zajišťování a provádění školení zaměstnanců školy v oblasti užívání 
výpočetní techniky, průběžné metodické sledování a vedení jednotlivých 
pracovníků k správné uživatelské disciplíně, 

 Průběžné analyzování provozních parametrů sítě (výkon, zatížení přenosových 
cest, bezpečnost), 

 Navrhování řešení rozvoje počítačové sítě vzhledem k potřebám školy a trendům 
rozvoje v oblasti techniky a základního software, 

 Zajišťování instalace a správy základního softwaru a technických prostředků, 

 Provádění oprav koncových zařízení a údržby technického vybavení 
a komunikačních cest, 

 Odpovědnosti za výběr prostředků pro rozvoj sítě a jejich integrace do systému, 

 Řešení operativních úkolů spojených s provozem výpočetního systému.  

Zastupitelnost  
V případě nepřítomnosti přebírá veškeré povinnosti další správce sítě, popř. metodik 
ICT. 

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

S obsahem tohoto dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem 
školy.  
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3.2.6. Správce sítě 2 

Označení 
pracovní 
pozice 

1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ  

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

9. platová třída 

1. Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat.  
2. Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech.     

Základní 
charakteristi-
ka pracovní 
pozice  

Pracovník spravuje multimediální techniku ve všech učebnách školy, školní informační 
systémy a antivirové zabezpečení školní sítě. Dále provádí údržbu, opravy a budování 
školní sítě, drobné opravy elektroinstalace a opravy, některé nákupy a údržbu počítačů. 
Je odpovědný a přímo podřízený řediteli školy.  

Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinností podle popisu práce. 

 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci. 
 Profesionální a slušné vystupování při styku s veřejností, se žáky, s pracovníky 

nadřízených a kontrolních orgánů, aby nedošlo k poškození jména školy.  

 Vysoce profesionální a odborné jednání s učiteli a s ostatními pracovníky školy. 

 Akcentace a upřednostňování služebních povinností během pracovní doby před 
osobními zájmy. 

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinností, které je však 
třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve zkrácených 
termínech.  

 Systematičnost, iniciativa a přesnost ve své práci. 

 Velice dobrá znalost důležitých legislativních norem, aktivní a pravidelné 
sledování vnitřních směrnic školy. Kreativní návrhy na jejich aktualizaci.   

 Pravidelná (každodenní) práce s vnitřním informačním systémem školy.   

 Plnění všech povinností pracovníka školy je věcí jeho profesionální cti 
a profesionálního přístupu k práci.  

Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

1. Správa multimediální techniky ve všech učebnách:  
 Zabezpečení funkčnosti zesilovačů, diaprojektorů, el. pláten, dálkových 

ovladačů, 

 Zajištění opravy a výměny při poruše zařízení,  
 Zaškolení obsluhy těchto zařízení,  

 Nákup spotřebního materiálu (baterie, lampy do dataprojektorů),  

 Údržba a čistění těchto zařízení.  
2. Správa školní sítě NOVELL a uživatelů VOŠE:  

 Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází včetně jejich 
navrhování a správy, 

 Hromadná tvorba uživatelů prvních ročníků, 
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 Nastavení uživatelských práv ve školní síti, vymezení diskového prostoru, 
 Tvorba E-mailové schránky, 

 Přesuny uživatelů dle individuálních požadavků, 

 Rušení starých účtů, čistění diskového prostoru.  
3. Správa školních programů: 

 Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování 
dat,  

 Pravidelné aktualizace a zálohování programu, 

 Zpracovávání přijímacího řízení, 

 Zpracování pololetní klasifikace včetně statistik, 

 Tisk vysvědčení a výpisů z vysvědčení,  

 Zpracování maturitních zkoušek včetně tisku maturitních vysvědčení.  
4. Správa uživatelů ve školní síti: 

 Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech,  

 Hromadná tvorba uživatelů prvních ročníků, 

 Nastavení uživatelských práv ve školní síti, vymezení diskového prostoru, 
 Tvorba E-mailové schránky, 

 Přesuny uživatelů dle individuálních požadavků, 

 Rušení starých účtů, čistění diskového prostoru, 

 Zálohování dat. 
5. Antivirové zabezpečení školní sítě: 

 Instalace antivirového programu na všechny PC, 

 Pravidelná aktualizace všech komponent, 
 Při útoku provádění rychlých protiopatření (odvirování), 

 Pravidelné každodenní sledování možných ataků v síti přes konzoly programu, 

 Kontrola aktualizací u všech PC v síti, 

 Konfigurace programu na stanicích (i vzdálených) dle momentální situace. 
6. Údržba, opravy a budování školní sítě: 

 Nákup materiálu a síťových prvků (patch kabely, konektory, instalační materiál), 

 Montáž kabeláže včetně zalištování a zapojení konektorů, 

 Proměření kabeláže, testy, 
 Rekonstrukce sítí dle požadavků provozu školy, 

 Nákup aktivních prvků, 

 Konfigurace aktivních prvků – optimalizace provozu, 

 Opravy (příp. zajištění výměny) vadných dílů v síti. 
7. Drobné opravy elektroinstalace: 

 Výměna rozbitých zásuvek, 

 Výměna vadných vypínačů. 
8. Opravy, nákup a údržba počítačů: 

 Instalace nových PC, 
 Opravy při poruše – výměna vadných dílů (zdroj, harddisk, CD/DVD mechanika), 

 Zajištění reklamace komponent, 

 Zajištění recyklace. 
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9. Společně s dalším správcem sítě se spolupodílí na: 
 Odpovědnosti za provozuschopnost počítačového systému školy a vykonávání 

prací souvisejících,  

 Odpovědnosti za vytváření koncepce a strategie v oblasti IT/IS, předkládání 
návrhů vedení školy v oblasti koncepce a rozvoje SW a HW a navrhování 
nákupních a investičních priorit v oblasti IT/IS (IS = informační systémy), 

 Odpovědnosti za koordinaci zavádění IT/IS, 
 Vyhodnocování stávajícího stavu SW a HW školy, analyzování provozních 

problémů, chyb a poruch výpočetního systému a navrhování a zavádění opatření 
na jejich odstranění nebo řešení, 

 Navrhování, zajišťování a provádění školení zaměstnanců školy v oblasti užívání 
výpočetní techniky, průběžné metodické sledování a vedení jednotlivých 
pracovníků k správné uživatelské disciplíně, 

 Průběžné analyzování provozních parametrů sítě (výkon, zatížení přenosových 
cest, bezpečnost), 

 Navrhování řešení rozvoje počítačové sítě vzhledem k potřebám školy a trendům 
rozvoje v oblasti techniky a základního software, 

 Zajišťování instalace a správy základního softwaru a technických prostředků, 

 Provádění oprav koncových zařízení a údržby technického vybavení 
a komunikačních cest, 

 Odpovědnosti za výběr prostředků pro rozvoj sítě a jejich integrace do systému, 

 Řešení operativních úkolů spojených s provozem výpočetního systému. 

Zastupitelnost  
V případě nepřítomnosti přebírá veškeré povinnosti další správce sítě, popř. metodik 
ICT. 

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

S obsahem tohoto dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem 
školy.  
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3.2.7. Knihovník 

Označení 
pracovní 
pozice 

2.03.01 KNIHOVNÍK 

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

7. platová třída 

1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s universálním fondem a lokální působností 

Základní 
charakteris-
tika pracovní 
pozice  

Zaměstnanec má zodpovědnost za zajištění provozu knihovny a informačního centra. 
V této oblasti je odpovědný a přímo podřízený vedoucímu provozního útvaru. Dále má 
na starosti pokladnu. V této oblasti je odpovědný a přímo podřízený vedoucí 
ekonomického útvaru. 

Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinnosti podle popisu práce. 

 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci. 
 Profesionální a slušné vystupování pří styku s veřejností, s rodiči žáků 

a studentů a se žáky a studenty, s pracovníky nadřízených a kontrolních orgánů, 
aby nedošlo k poškození jména školy. 

 Vysoce profesionální a odborné jednání s učiteli a s ostatními zaměstnanci 
školy. 

 Upřednostňování služebních povinnosti během pracovní doby před osobními 
zájmy. 

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinnosti, které je však 
třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve zkrácených 
termínech. 

 Systematičnost, iniciativa a přesnost ve své práci. 

 Velmi dobrá znalost důležitých legislativních norem v dané oblastí, aktivní 
a pravidelné sledování vnitřních směrnic školy pro danou oblast. Kreativní 
návrhy na jejich aktualizaci a vlastní aktualizace. 

 Pravidelné sledování vybraných informačních zdrojů (MŠMT, zřizovatel, aj.). 

 Pravidelné sledování www stránek školy. 

 Pravidelná (každodenní) práce s vnitřním informačním systémem školy. 
 Plnění všech povinností zaměstnankyně školy je věcí její profesionální ctí 

a profesionálního přístupu k práci. 

Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

 Zajištění provozu knihovny. 
 Zajištění kopírovacích a tiskových služeb pro potřeby školy. 
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 Vystavování čipových karet. 

 Zajištění dodržování vnitřní směrnice pro provoz knihovny. 

 Zajištění provozu počítačových učeben pro samostatnou práci žáků. 

Zastupitelnost  V případě nepřítomnosti přebírá povinnosti osoba aktuálně pověřena ředitelem školy. 

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

S obsahem tohoto dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem 
školy.  
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3.2.8. Školník 

Označení 
pracovní 
pozice 

2.21.25 ŠKOLNÍK 

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

5. platová třída 

1. Školnické specializované práce při opravách a údržbě školy, jejího zařízení 
a technického vybavení: opravy a výměna zámků, opravy kovových částí nábytku 
a zařízení, opravy školních lavic a nábytku, opravy vodoinstalací a zařizovacích 
předmětů.    

Základní 
charakteris-
tika pracovní 
pozice  

Školník organizuje a zajišťuje běžné provozní a úklidové práce, které souvisejí 
s údržbou a úklidem v areálu školy. Dále vede sklad čisticích prostředků a školního 
nábytku, nářadí a drobného zařízení. Provádí drobné údržbářské práce. Pravidelně 
kontroluje elektrická a vodovodní zařízení a hasební prostředky. Zajišťuje 
provozuschopnost topné soustavy a zabezpečuje odpovídající teplotní režim v topném 
období na základě zvlášť uzavřené pracovní smlouvy. Není vedoucím zaměstnancem, 
ale podle organizačního řádu organizuje, řídí a kontroluje práci provozních 
zaměstnankyň (uklízečky) a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Protože není 
vedoucí zaměstnanec, pracovní poměr mu vznikl pracovní smlouvou. Je odpovědný 
a přímo podřízený vedoucí provozního úseku.     

Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinností podle popisu práce. 

 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci.  
 Profesionální a slušné vystupování při styku s veřejností, se žáky a studenty, 

s pracovníky nadřízených a kontrolních orgánů, aby nedošlo k poškození jména 
školy. Slušné jednání s ostatními zaměstnanci školy.  

 Upřednostňování služebních povinností během pracovní doby před osobními 
potřebami a zájmy.  

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinností, které je však 
třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve zkrácených 
termínech.  

 Každodenně dbát na úklid a dobrý vzhled školy a prostor v okolí školy.   

 Využívat veškerý svěřený materiál s maximální hospodárností. 
 Všímat si závad na zařízení a budovách školy, podle svých možností 

a odborných kompetencí se je snažit odstranit, případně ihned upozornit vedení 
školy, aby nedošlo k větším škodám, anebo k poškození zdraví.   

 Zvládat základní orientaci v potřebné legislativě, aktivně a pravidelně sledovat 
vybrané vnitřní směrnice školy, včas se seznamovat s novou potřebnou 
legislativou. 
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 Pravidelně spolupracovat s vedoucí ekonomického a provozního útvaru 
a s provozními zaměstnankyněmi (uklízečkami).   

 Plnění všech povinností zaměstnance školy je věcí jeho profesionální cti 
a profesionálního přístupu k práci.  

Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

V K hlavním povinnostem školníka patří napomáhat hladkému provozu školy 
a iniciativně pečovat o to, aby tento provoz nebyl narušován.  

1. Úklid a údržba: 
 Zodpovídá za úklid všech svěřených prostor (tělocvična, venkovní hřiště, dílna, 

sklady, kotelna, služební byt a přilehlé prostory). Pravidelně tyto prostory uklízí 
a kontroluje jejich technický stav. Venkovní prostory kolem budovy školy – 
chodníky, parkovací místa, prostor s kontejnery na odpad, odpadkové koše 
a travnaté plochy každodenně podle potřeby a ročního období uklízí zametáním, 
odklízením sněhu a sekáním trávy. Pečuje o dřeviny na pozemcích kolem školy.      

 Zodpovídá za všechny pronajaté prostory školy (topení, hygienická zařízení, 
voda, okna a žaluzie, technický stav učeben). Minimálně jednou týdně tyto 
prostory navštěvuje a kontroluje.    

 Podle pokynů vedoucí ekonomického a provozního útvaru se podílí společně 
s uklízečkami na úklidu školy.  

 Provádí drobné opravy a úpravy na majetku školy. Opravuje a vyměňuje kliky 
a zámky u dveří, seřizuje okna a opravuje jejich dílčí části, opravuje dveře, 
lavice, židle, vyměňuje a doplňuje žárovky, zářivky, provádí opravy 
vodovodních a sociálních zařízení. Větší nedostatky nahlásí vedoucí 
ekonomického a provozního útvaru a navrhne způsob opravy.  

 Provádí drobné malířské, natěračské a zednické práce podle aktuálního stavu 
a potřeb školy.  

 Pravidelně kontroluje záznamy uvedené v sešitě závad v kanceláři vedoucí 
ekonomického a provozního útvaru zapsaných zaměstnanci školy, závady ihned 
a včas odstraňuje nebo navrhuje vedoucí ekonomického a provozního útvaru 
profesionální odstranění nedostatků.  

 Odpovídá za pořádek a bezpečnost v dílně a v technických prostorách školy 
(sklepy, rozvodny, kanalizace, kotelna a sklady).   

 Vede sklad čisticích prostředků pro úklid školy. Sleduje efektivní využívání 
čisticích prostředků.   

 Zodpovídá za pravidelnou výměnu ručníků a zajišťuje praní prádla firmou.   

 Zodpovídá za hospodaření s  kontejnery (popelnicemi) a pravidelné vysypávání 
odpadkových košů. Prostory s kontejnery na odpad pravidelně udržuje v čistotě.  

2. Kontrola: 
 Sleduje čerpání energií (elektrická energie, topení, teplá a studená voda), 

kontroluje úniky tepla a vody, plýtvání elektrickou energií.  

 Řídí a kontroluje práci provozních zaměstnankyň (uklízeček). Zodpovídá za 
pravidelnou kontrolu jejich úklidu.  

 Kontroluje teplotu ve třídách během celého topného období, provádí regulaci 
tepla. 
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 Kontroluje pořádek v šatnách žáků a studentů. Provádí dohled (dozor) nad žáky 
v šatnách, zejména v ranním období před 0., resp. 1. vyučovací hodinou.   

 Společně s vedoucí ekonomického a provozního útvaru kontroluje přezouvání 
žáků střední školy a dodržování zákazu kouření v budovách školy a v jejich 
okolí.  

 Společně s vedoucí ekonomického a provozního útvaru kontroluje stav oken 
a učeben po skončení výuky. Výrazné nedostatky sepisuje a předává 
zástupkyním ředitele školy k dalšímu řešení.  

 Kontroluje čistotu a funkčnost umělého osvětlení (zářivek). Zodpovídá za 
pravidelnou kontrolu zhasnutí světel.   

 Kontroluje čistotu oken a technický stav žaluzií. 

 Kontroluje technický stav a čistotu střech.   

 Kontroluje stav hygienických zařízení, zodpovídá za doplňování hygienického 
materiálu. 

 Kontroluje stav kanalizace. 

 Kontroluje kotelnu před zahájením topného období. 
 Kontroluje správnost školních hodin (zvonění), zajišťuje změny při přechodu 

na letní a zimní čas. 

 Kontroluje funkčnost elektronického zabezpečovacího systému dveří hlavního 
vchodu. Provádí zakódování a odkódování elektronického zabezpečovacího 
systému.   

 Kontroluje úplnost archivní skříňky pro klíče ve vstupní hale u recepce.  
 Kontroluje (minimálně jednou týdně) všechny pronajaté prostory školy.  

3. Péče o majetek, ekonomická a pracovně-právní oblast:  
 Soustavně sleduje a vyhodnocuje technický stav budov, pozemků a inventáře 

školy, provádí nápravná opatření, navrhuje řešení problémů. Účastní se 
inventarizace majetku. 

 Provádí samostatně podle pokynů vedoucí ekonomického a provozního útvaru 
nákup materiálu pro uklízečky a další zaměstnance školy.  

 Otevírá a zavírá školu podle Provozního řádu školy, zodpovídá za funkci 
elektronického zabezpečovacího systému.  

 Vede archivní skříňku pro klíče ve vstupní hale u recepce. 
 Podepisuje dodací listy na provedené práce (běžná údržba, opravy). 

 Rozmísťuje po škole (učebny, kabinety aj.) majetek (např. nábytek aj.).   

 Zajišťuje vstup do školy pracovníkům firem, které provádějí revize, údržbu, 
opravy apod., vytváří jim podmínky pro práci, kontroluje jejich činnost 
z hlediska BOZP a PO ve spolupráci s referentkou školy.  

 Navrhuje opatření v personální a platové oblasti uklízeček, organizuje 
zastupování nepřítomných uklízeček ve spolupráci s vedoucí ekonomického 
a provozního útvaru.   

 Obsluhuje technická zařízení (rozvody ústředního topení a elektřiny) ve smyslu 
příslušných vyhlášek a norem. 

 Vyvěšuje a udržuje v pořádku státní vlajku. 
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 Dohlíží na používání osobních ochranných pomůcek u uklízeček.  

 Zúčastňuje se prověrek BOZP, BOZ a PO. 

 Provádí kopírování materiálů podle požadavků vedení školy. 

 Pečuje o celkový estetický vzhled budovy školy a jednotlivých částí (chodby, 
učebny aj.).  

 Zaměstnanec každý den ráno a odpoledne prochází a kontroluje stav budovy 
au jednotlivých zařízení. Aktivně vyhledává možná rizika, poruchy 
a nedostatky. Provádí preventivní údržbářské práce. O závažných poruchách 
ihned informuje ředitele školy. 

Zastupitelnost  

V případě nepřítomnosti přebírá některé povinnosti školníka podle pokynu ředitele 
školy vedoucí ekonomického a provozního útvaru a aktuálně určený zaměstnanec školy. 
Činnosti související s kotelnou a topnou soustavou v zastoupení zajišťuje určený 
správce sítě.   

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

S obsahem tohoto dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem 
školy.  
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3.2.9. Uklízečka  

Označení 
pracovní 
pozice 

1.06.06 UKLÍZEČKA 

Platová třída 
a její 
charakteris-
tika 
z Katalogu 
prací  

2. platová třída 

1. Mechanické mytí a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, čištění, úklid 
a dezinfekce klozetů. 
2. Čištění oken včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek nebo stěn. 

Základní 
charakteristi-
ka pracovní 
pozice  

Uklízečka zajišťuje úklidové práce v budovách školy. Je odpovědná a přímo podřízená 
školníkovi.  

Požadavky na 
zaměstnance  

 Maximální plnění pracovních povinností podle popisu práce. 

 Zodpovědný a iniciativní přístup k práci.  

 Profesionální a slušné vystupování při styku s veřejností, se žáky a studenty, 
s pracovníky nadřízených a kontrolních orgánů, aby nedošlo k poškození jména 
školy. Slušné jednání s ostatními zaměstnanci školy.  

 Upřednostňování služebních povinností během pracovní doby před osobními 
potřebami a zájmy.  

 Plnění úkolů, které jsou nad rámec běžných pracovních povinností, které je však 
třeba vykonat pro dobré jméno školy, případně pro splnění úkolů ve zkrácených 
termínech.  

 Každodenně dbát dobrý vzhled prostor školy.   

 Využívat veškerý svěřený materiál s maximální hospodárností. 

 Plnění všech povinností zaměstnance školy je věcí jeho profesionální cti 
a profesionálního přístupu k práci.  
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Pracovní 
náplň 
zaměstnance  

1. Úklid a údržba: 
 Udržuje přidělené školní prostory v čistotě a ve vzorném pořádku. Provádí 

každodenní úklid, týdenní úklid, měsíční úklid a dvakrát do roka velký úklid. 
Podle pokynů školníka a vedoucí ekonomického a provozního útvaru provádí 
další úklid (např. po opravách, malování apod.) 

 Provádí poslední kontrolu zařízení z hlediska BOZP a PO: 
- Vypnutí varných konvic za zásuvek, 
- Zavření oken v budovách školy, 
- Zhasnutí svítidel v budovách školy, 
- Zavření všech vodovodních zařízení, 
- Uzamčení vnitřních místností školy.  

2. Denní úklid: 
 Setřít podlahy navlhko, v sociálních zařízeních s přidáním dezinfekčních 

prostředků, 

 V kancelářích a kabinetech vyčistit koberce vysavačem, 

 Čistící zóny vyčistit vysavačem, 

 Mytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů za použití čisticích prostředků 
s dezinfekčním účinkem,  

 Na WC omytí sedadel, klik, vydrhnutí podlahy ve sprchách a umývárnách 
s použitím dezinfekčních prostředků,  

 Setření prachu z okenních rámů, parapetů, ze všech zařízení, pracovních stolů, 
nábytku, počítačů ve třídách, kabinetech a kancelářích, 

 Vynesení košů s odpadky,  

 Mytí umyvadel a baterií ve třídách, kancelářích a učebnách, 

 Mytí dřezů, baterií a desek kuchyňských linek v kuchyňkách, 

 Mytí tabulí ve třídách – podle potřeby, minimálně 2x za týden, 
 Mytí skel ve vstupní hale, 

 Mytí skel ve vitrínách v kabinetech, kancelářích, na chodbě – podle potřeby, 

 Péče o květiny umístěné na chodbách podle pokynů. 
3. Týdenní úklid 

 Omytí obkladů kolem umývadel ve třídách a sociálních zařízeních,  

 Na schodišti umytí madel zábradlí,  

 Vyleštění nábytku. 
4. Měsíční úklid 

 Mytí dveří (vždy první týden v měsíci). 
5. Velký úklid 

 2x ročně umytí oken, včetně rámů, parapetů, žaluzií,  
 2x ročně pastování podlah, 

 2x ročně setření obkladů na chodbách, 

 2x ročně vyčištění žeber radiátorů, 

 2x ročně umytí svítidel. 
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6. Další úkoly: 
 Používá při práci předepsané ochranné prostředky, dbá náležité opatrnosti ve 

všech prostorách školy, dodržuje předpisy BOZP, PO a ochrany životního 
prostředí.   

 Všímá si závad na zařízení a budovách školy a ihned upozorňuje školníka, 
vedoucí ekonomického a provozního útvaru nebo vedení školy, aby nedošlo 
k větším škodám, anebo k poškození zdraví.  Závady zapisuje do sešitu závad 
umístěného v kanceláři vedoucí ekonomického a provozního útvaru. 

 Zúčastňuje se školení BOZP a PO. 

 Doplňuje toaletní papír v sociálních zařízeních školy. 

 Podle pokynů třídí odpad. 

 Prochází po skončení přestávek, tj. v době výuky přidělené prostory a kontroluje 
zhasnutí světel na chodbách a na WC, uzavřenost vodovodních kohoutků na 
WC. 

 Pravidelně eviduje čas příchodu a odchodu ze zaměstnání do knihy docházky. 
Jakékoliv opuštění pracoviště během pracovní doby předem projedná se 
školníkem nebo vedoucí ekonomického a provozního úseku příp. vedení školy. 
Vždy si vypíše propustku, kterou pak předkládá s měsíčním výkazem docházky.  

Zastupitelnost  
V případě nepřítomnosti přebírá některé povinnosti uklízečky podle pokynu školníka 
a vedoucí ekonomického a provozního úseku aktuálně určený zaměstnanec školy. 

Seznámení 
zaměstnance 
s dokumen-
tem  

Přílohou pracovní náplně je rozpis přidělených úklidových ploch. S obsahem tohoto 
dokumentu byl zaměstnanec podrobně seznámen osobně ředitelem školy.  

 
 


