
Nabídka vzdělávacího programu 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení FSI 

 Vzdělávací program akreditovaný MŠMT 

 Osvědčení o absolvování studia 

 Kariérní efekt pro absolventy studia 

 Získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školy 

 Vhodné pro předsedy ZO, členy výborů ZO a mladé členy ČMOS PŠ 

 Studium odpovídá Funkčnímu studiu I. 

 

Obsah seminářů: 
 Základy práva 

 Pracování právo 

 Financování školy 

 Organizace školy a pedagogického procesu 

 

Hodinová dotace 
 Zahrnuje 104 hodin z toho 20 hodin stáží ve vybrané škole nebo školním zařízení, semináře 

budou probíhat během sobot a pátků, celkem 6 pátků a sobot ( 3 dny možnost využití 

individuálních konzultací), studijní materiály - samostudium 

 

Rozpis  a obsah  seminářů  

Pátek – 13,00 h – 20,00 h  

Sobota – 8,00 h – 15,00h 

Celkem  -  6 pátků a sobot                  

 

14. – 15. 10. 2016    Financování školy   

FKSP – poslání fondu; pravidla, rozpočet; spolurozhodování, daňové 

povinnosti;                                                          

Finanční toky ve  školství; rozpočet školy; žádosti o investiční nebo 

neinvestiční dotace; zásady pro zadávání veřejných zakázek, zásady 

inventarizace majetku, účetnictví – zásady pro oběh účetních dokladů, daně a 

daňová přiznání. 

Lektor -  Mgr. Markéta Seidlová, Mgr. Dobšík František, Mgr. M. Cermanová 

           

21.- 22. 10. 2016   Pracovní právo 

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti; 

skončení pracovního poměru; kolektivní smlouva, cestovní náhrady a vysílání 

pracovníků na pracovní cesty; popisy práce zaměstnanců ve školství; platové 

výměry, třídy, stupně, nárokové a nenárokové složky platu; dovolená, náhradní 



volna, práce přesčas pracovní volno při překážkách v práci na straně 

zaměstnanců; základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. 

Lektor – JUDr. Zdenka Krámská 

 

25.-26.11. 2016  -  Základy práva ( základní právní předpisy a jejich  

                          aplikace ve školství) 
Základní právní předpisy, které upravují oblast školství; vyučovací jazyk          

a vzdělávání příslušníků národnostních menšin vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se spec. vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných dětí a žáků; Předškolní 

vzdělávání; povinná školní docházka, základní vzdělávání; střední vzdělávání, 

vyšší odborné a konzervatoř; rada a školská rada 

Lektor –  Mgr. Ing. Vít Berka 

 

4. – 5.11.2016   BOZP, PO a CO na škole 

Dokumentace BOZP ve škole a školském zařízení; zajištění BOZP – 

povinnosti zaměstnavatele; osobní ochranné pracovní prostředky; práva           

a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP; pracovně lékařské služby; požární 

ochrana; CO ve škole a školském zařízení; pracovní podmínky mladistvých      

a žen, zejména těhotných; odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích; 

základní hygienické předpisy, systém školního stravování; bezpečnost              

a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů. 

Lektor – Mgr. Jan Romaněnko 

 

11. – 12. 11.2016   Organizace školy a pedagogického procesu  

Schválené vzdělávací programy, základní pedagogická dokumentace, plány 

sestavované ředitelem školy, organizační struktura školy, kontrolní a hospitační 

činnost ředitele školy, evaluace školy a autoevaluace, mechanismy ukončování 

stupně vzdělání, činnost výchovného poradce na škole; soustava oborů              

a vzdělání; 

Lektor –  Mgr. Stanislav Kutálek 

 

18. – 19.11. 2016  Základní právní předpisy  

vztah ředitele a ČŠI; kontrola funkce ČŠI; hospodaření školní jídelny ( 

vymezení hlavní a doplňkové činnosti, hospodaření školní jídelny v hlavní a 

doplňkové činnosti;  správní řízení; řešení stížností, rejstřík škola školských 

zařízení, matrika; poskytování informací, ochrana osobních údajů,  

Lektor – Mgr. Stanislav Kutálek 



 

   Odevzdání závěrečných prací 2.1. 2017 

   Závěrečná zkouška  13.1.2017   
-  obhajoba písemné  závěrečné práce, 

- pohovor o stáži absolvované  ve škole, školském zařízení  

- ověření získaných znalostí  

 

 

 

Cena za studium :  člen ČMOS PŠ 1700,- Kč 

          Ostatní 5 960,- Kč 

          

          


