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ORGANIZAČNÍ ŘÁD DDM ROZMARÝN LITOMĚŘICE, PLEŠIVECKÁ 1863

Na základě ustanovení § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění
vydávám jako statutární orgán školské organizace tento organizační předpis.
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento organizační řád je základním předpisem organizace. Je vydán proto, aby:
a) stanovil dělbu pravomocí a odpovědností mezi vnitřními organizačními jednotkami,
tzn., aby upravil vnitřní organizaci v naší organizaci
b) podrobněji specifikoval základní úkoly organizace, které jsou pro organizaci
stanoveny v zřizovací listině
c) vytvořil předpoklady pro správný výkon řídících vazeb v organizaci
d) formou

organizačního

schématu jako

nedílné

součásti

organizačního

řádu

srozumitelně všem zaměstnancům i externím uživatelům (např. kontrolní orgány)
znázornil vzájemné vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi řídícími a výkonnými
složkami v organizaci (organizační schéma je uvedeno v příloze tohoto řádu)
e) definoval systém řízení, tj. řídící úrovně, poradní orgány, periodičnost porad.
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POSTAVENÍ ORGANIZACE
Organizace Dům dětí a mládeže v Litoměřicích, byla zřízena Městem Litoměřice, jako
příspěvková organizace s právní subjektivitou na základě rozhodnutí MZ ze dne 29.6.1995.
DDM je účelovým zařízením sloužícím k vytváření podmínek pro uskutečňování zájmového
vzdělávání pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých
účastníků a další fyzické osoby, a to formami, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 se sídlem Plešivecká 1863/15,
412 01 Litoměřice, má dvě odloučená pracoviště - Dětské dopravní hřiště (DDH) v
Litoměřicích ul. Žižkova 1905 a Technický klub dětí a mládeže (TKM) v prostorách prvního
patra budovy čp.480/2 v ulici Sovova v Litoměřicích.
Organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Za porušení svých závazků a jiných právních
povinností odpovídá Organizace svým majetkem.
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Jeho základním předmětem činnosti dle zřizovací listiny je: Zájmové vzdělávání slouží
k rozvoji schopností, talentu a k účelnému využití volného času. DDM může poskytovat
metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání. V
souladu s vyhláškou č.55/2005 se podílí na organizaci soutěží v zájmovém vzdělávání.
Uskutečňuje se zpravidla v zájmových útvarech (kluby, kroužky, kurzy apod. dále jen ZÚ).
Činnost DDM se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání/Vyhláška č. 74/2005§2
Kromě této hlavní činnosti je organizace oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost prodej a pronájem v souladu se zřizovací listinou - na základě živnostenských listů.
V souladu s novelou Zák. o rozpočtových pravidlech č. 250/00 Sb., § 27 organizace
nabývá do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena; a takto nabývá majetek pro svého zřizovatele. Majetek nabývá: bezúplatným
převodem od svého zřizovatele, zřizovatelem schváleným darem či, jiným způsobem.
Nepotřebný majetek je povinna přednostně nabídnout zřizovateli. Až v případě jeho nezájmu
je možno majetek odprodeji.
Nadřízeným orgánem organizace je Město Litoměřice. Navenek zastupuje organizaci
ředitelka Mgr. Zuzana Bendová, v její nepřítomnosti její zástupce. Chod organizace je řízen
tímto "Organizačním řádem", který je k dispozici všem zaměstnancům a kontrolním orgánům
u ředitelky.
Hlavní a doplňková činnost je oddělena důsledným střediskovým sledováním nákladů a
výnosů na tyto dvě činnosti.
Organizace není plátcem DPH a je plátcem daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti, daně
vybírané podle zvláštní sazby daně, poplatníkem daně z příjmů práv. osob, silniční daně a
daně z nemovitých věcí.
Financování běžné činnosti organizace je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů, samotná
organizace se v rámci jednoho účetního období řídí schváleným rozpočtem příjmů a výdajů
(nákladů a výnosů).
III. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ, ZAJIŠŤOVANÉ ČINNOSTI
1. V čele DDM jako právního subjektu stojí statutární orgán - ředitelka DDM.
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2. Jednoho z ostatních vedoucích pracovníků jmenuje ředitelka DDM svým statutárním
zástupcem.
3. Vedoucí oddělení ustanovuje ředitelka DDM. Vedoucí oddělení v souladu a v rámci
pravomocí, stanovených ředitelkou DDM, řídí činnost oddělení. Vedoucí jsou oprávněni
jednat jménem DDM v rozsahu stanoveném ředitelkou DDM v náplni práce.
4. Externí vedoucí se řídí pokyny v souladu a v rámci pravomocí, stanovených ředitelkou
DDM a vedoucí oddělení s nimi jednají v rozsahu stanoveném ředitelkou.
Výše uvedená organizační struktura je nedílnou součástí tohoto organizačního řádu.
Upřesňuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi základními organizačními jednotkami
v organizaci. Tyto organizační jednotky zároveň vymezují okruh zaměstnanců přímo
jmenovaných a odvolávaných ředitelem). Funkční schéma (viz grafické zobrazení v příloze)
představuje rozpracování organizační struktury.
IV. ZÁSADY ŘÍZENÍ
V organizaci jsou dodržovány tyto zásady řízení:
- zásada jediného odpovědného vedoucího – ředitelky DDM
Statutárním orgánem DDM je ředitelka. Ředitelka řídí ostatní vedoucí pracovníky DDM a
koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých oddělení a odloučených pracovišť.
Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení DDM.
Jedná ve všech záležitostech jménem DDM, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné
pracovníky v jejich pracovních náplních. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích,
svěřených DDM, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné
využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků
podle výsledků jejich práce.
Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy z DDM. Ředitelka DDM při
výkonu své funkce dále je oprávněna písemně pověřit pracovníky DDM, aby činili vymezené
právní úkony jménem DDM.
Schvaluje organizační strukturu DDM a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o
záležitostech DDM, které si vyhradil v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů civilní
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obrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje
úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti DDM v této oblasti.
Ostatními vedoucími pracovníky jsou zástupkyně ředitelky DDM, vedoucí oddělení DDM.
Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku oddělení, které řídí a jednají jejich jménem.
V externím styku tak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a
oprávněním, uvedeným v pracovní náplni.
Vedoucí pracovníci jsou povinní dodržovat ustanovení všech platných právních a
organizačních norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně,
kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a
optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické i
psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a
pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností.
Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na plánování rozvoje DDM, přípravě, realizaci a
hodnocení školního roku, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci
řízení DDM, na zpracování podkladů pro materiály a zprávy. Na propagaci DDM.
Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu a
předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných
material, předkládaných útvarem, vyřizování oznámení a podnětů, týkajících se jejich
oddělení.
Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni v rámci své působnosti přijímat a aplikovat
opatření ředitelky, zajišťovat včas vyřizování stížností a podnětů externích zaměstnanců.
Každý vedoucí zaměstnanec, proto aby mohl zajistit plnění úkolů svého oddělení, je vybaven
odpovídajícími pravomocemi a odpovědností. V rámci své pravomoci může každý vedoucí
zaměstnanec vydávat pokyny a příkazy, důsledně vyžadovat jejich plnění od podřízených a
odpovídajícím způsobem řešit případné nekvalitní plnění, či úplné nesplnění zadaných úkolů.
Na druhou stranu v rámci své odpovědnosti může být i tento vedoucí zaměstnanec postihován
za případné neplnění jemu a jeho oddělení přidělených úkolů.
V. ORGÁNY ŘÍZENÍ
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Nejvyšším orgánem řízení v organizaci je ředitelka, který organizaci řídí v intencích
schváleného ročního rozpočtu a činností uvedených ve zřizovací listině. Příkazy svým
podřízeným uděluje buď ústně, ve složitějších případech písemně formou Nařízení ředitelky.
Dalšími vnitropodnikovými normami sloužícími k řízení je pracovní řád, soubor směrnic
účetní jednotky, vnitřní platový předpis. Ředitelka je statutárním orgánem, má právo
jmenovat a odvolávat své zástupce. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému
či napsanému názvu organizace se připojí podpisový záznam ředitelky. V její nepřítomnosti
ho zastupuje zástupce jako statutární zástupce. Ředitelka svým podpisem schvaluje veškerá
pracovněprávní jednání, dále veškeré vnitropodnikové plány, rozpočty středisek, vystupuje
jako příkazce operace, v souladu se zákonem o finanční kontrole.
Porada vedení je základním poradním orgánem ředitelky, koná se nejméně 2x v měsíci,
dále dle potřeb organizace. Členové porady vedení jsou zástupce ředitelky, vedoucí oddělení a
případně další přizvaní zaměstnanci. O úkolech řešených na poradě se vyhotovuje zápis, kde
jsou uvedeny úkoly, stav jejich řešení a termíny dokončení, kdo je za řešení příslušného úkolu
zodpovědný.
Porady oddělení – konají se v každém oddělení dle potřeby. Rozpracovávají se zde úkoly
z porady vedení na konkrétní zaměstnance se stanovením dílčích termínů.
Zápisy z porad vedení jsou k dispozici všem zaměstnancům v písemné i elektronické
podobě.
VI. ZASTUPOVÁNÍ ŘEDITELKY
V případě nepřítomnosti ředitelky jí zastupuje jmenovaný zástupce schválený radou Města
Litoměřice.
VII. KOMUNIKAČNÍ , INFORMAČNÍ SYSTÉM A VEDENÍ DOKUMENTACE
Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně v pracovní dny, pokud tomu
nebrání přímá, nebo nepřímá pedagogická činnost.
Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu vedoucího pracovníka, nebo hrozí-li
nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit okamžitě.
Informace vstupující do DDM přichází k ředitelce.Ředitelka rozhodne, komu bude informace
poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. Informace, které opouští DDM
jako oficiální stanovisko DDM, musí být podepsány ředitelkou.
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V DDM je vedena tato dokumentace (podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.)


rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v §

147,


evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika"),



doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho
ukončování,



vzdělávací plány na školní rok



výroční zprávy o činnosti DDM



deník, který obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,



vnitřní řád, rozvrh hodin,



záznamy z pedagogických porad,



knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,



protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,



personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a

další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.

V Litoměřicích dne: 1.2.2019

Mgr. Zuzana Bendová
Ředitelka DDM Rozmarýn
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Příloha Organizačního řádu - Organizační schéma
ŘEDITELKA DDM
ROZMARÝN LITOMĚŘICE
III. stupeň řízení
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ŘEDITELKY DDM
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