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Pravomoci a působnost ředitelky školy 
 

Jsou vymezeny § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění a patří mezi ně 

zejména:  

 stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

 odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 

až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny 

 rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak,  

 odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v 

souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,  

 odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,  

 vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření,  

 vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské 

rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,  

 zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,  

 zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem,  

 odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském 

zařízení. 

 řídí školu a plní povinností vedoucího organizace 

 jmenuje a odvolává své zástupce 

 zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní 

pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. 

 rozhoduje:  

a) o přijetí ke studiu ve střední škole  

b) o přestupu na jinou školu   

c) o přerušení studia  

d) o přiznání hmotného zabezpečení žáků  

e) o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia  

f) o výši příspěvků na školní stravování  

 

 

PaedDr. Marie Kopečná 

ředitelka školy 

 

 


