
                                          
 

 

Povinně zveřejňované informace 
 
Název:    Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 
 
Statutární orgán:   

RNDr. Jiří Neumann, ředitel 
jmenován do funkce Radou Karlovarského kraje usnesením  
č.j. 749/06/18 s účinností od 1.8.2018 

 
Zástupce statutárního orgánu oprávněný k zastupování ředitele v plném rozsahu:  

 
Ing. Dana Vraná, zástupce ředitele pro teoretické vyučování 

 
Zřizovatel:  Karlovarský kraj 
IČ:   00520055 
Účet organizace: Komerční banka Karlovy Vary, č.ú.19437341/0100 
  
Ředitel školy a školského zařízení  
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví 
jinak,  
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a 
vzdělávacími programy uvedenými v § 3,  
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,  
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření,  
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,  
f) zajišťuje, včasné informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka,  
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 
i) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 
j) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na 
který byly přiděleny, 
k) rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 

zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu 
zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku 
přijetí ke vzdělávání ve střední škole 
zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku 
podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy 
zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 
povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.  

 
Předpisy platné pro činnost školy  
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění dalších zákonů 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 
Vyhláška MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímání ke střednímu vzdělávání 
Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 
Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 
Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování 
vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 
Vyhláška MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou 
Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků 
Vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol 
Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých 
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, činnosti pedagogů 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 



                                          
 

 

 


