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Článek 1
Základní ustanovení
Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze l, Panská 3 (dále jen škola) byla zřízena k 1.
lednu 1991 na základě § 39 odst. 2 písmeno f) zákona o národních výborech č. 69/ 1967 Sb. v
platném znění § 1 a § 63 zákona č. 29/1984 Sb. ve znění zákona č. 171/1990 Sb., v zastoupení
Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky podle zákona ČNR č. 564/1990 Sb. (§ 12)
Národním výborem hlavního města Prahy. Na základě ustanovení § 68 odst. 2 písm. g) zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ustanovení § 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 157/2000 Sb., o
přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů vydala Rada
hlavního města Prahy usnesením č. 550 ze dne 3.4 2001 škole zřizovací listinu. Rada zastupitelstva
hl. m. Prahy vydala opravy ve zřizovací listině formou nového znění pod názvem Úplné znění
zřizovací listiny s vymezením svěřeného majetku a práv školy. Škola má identifikační číslo
organizace 61388866.
Škola byla zřízena k 1. lednu 1991, IČO: 61388866, jako samostatný právní subjekt na dobu
neurčitou.
Škola je vedena v rejstříku škol MŠMT, IZO: 061388866. Základním posláním SPŠST je poskytovat
úplné střední odborné vzdělání a výchovu žáků ve čtyřletých oborech zakončených maturitní
zkouškou.
Škola je příspěvkovou organizací.
Zřizovatelem je hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2.
Článek 2
Poslání a úkoly školy
Základním posláním SPŠST je poskytovat úplné střední odborné vzdělání a výchovu žáků ve
čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou. Škola poskytuje vzdělání v oborech:
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•
•
•

RVP 26 – 45 – M/01 Telekomunikace
RVP 78 - 42 - M/01 Technické lyceum
RVP 82 – 41 – M/17 Multimediální tvorba

Škola připravuje žáky pro výkon povolání a činnosti v soukromém i státním sektoru, v oblastech
telekomunikací, datových služeb, správě počítačových sítí, televize, kultury, umění a v ostatních
oblastech života. Připravuje žáky i pro studium na vysokých školách. Studium trvá 4 roky.
Při organizaci vyučovacího procesu se vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2004 Sb. o
středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři v platném znění a platných pedagogických
dokumentů schválených pro každý studijní obor.
Škola může podle zřizovací listiny vykonávat doplňkovou činnost, pokud nebude vykonávána na
úkor jejího poslání a úkolů.

a.
b.
c.
d.
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f.
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b.
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Článek 3
Řízení a vedení školy
Škola je přímo řízena zřizovatelem, hlavním městem Prahou.
Statutárním orgánem školy je ředitel, který je jmenován zřizovatelem školy.
Ředitel řídí školu, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech záležitostech
jménem školy.
Ředitel školy jmenuje a odvolává zástupce ředitele, provádí přidělení vyučovacích předmětů s
přihlédnutím k odborné kvalifikaci učitelů, přiděluje třídnictví, stanovuje pracovní náplně
administrativních a provozních pracovníků.
Ředitel školy má poradní orgán - pedagogickou radu.
Vnitřní organizační strukturu školy, dělení pravomocí mezi řídícími pracovníky školy a provádění
kontroly stanoví organizační řád, který vydává ředitel školy po projednání ve vedení školy.
Článek 4
Zaměstnanci
Ve škole pracují učitelé, technickohospodářští a provozní pracovníci.
Rozsah povinností pracovníků, vymezení jejich práv a odpovědnosti stanoví zákon č. 563/2004 Sb.
O pedagogických pracovnících a vyhláška MŠMT ČR č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní
řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, pokud jejich pracovní náplně stanovené ředitelkou školy neurčují jinak.
Pracovněprávní poměry pracovníků školy se řídí obecně závaznými předpisy, zvláštními, předpisy
pro pedagogické instituce a pokyny zřizovatele. Pracovněprávní poměry pracovníků upravuje
zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.
Mzdové podmínky pracovníků jsou stanoveny ve vnitřním platovém řádu školy, který vychází ze
zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších
pokynech zřizovatele.
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Článek 5
Spolupráce
Vedení školy spolupracuje s Radou školy a rodičovskou organizací školy, se sponzory i dalšími
organizacemi, které se podílejí na mimoškolní a mimotřídní činnosti žáků.

a.

b.
c.
d.

e.
f.

Článek 6
Hospodářské zajištění činnosti školy
SPŠST je příspěvkovou organizací a hospodaří v rámci svého rozpočtu s rozpočtovými prostředky,
které jí stanoví zřizovatel prostřednictvím SKU MHMP. Přitom se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, usneseními Rady hlavního města Prahy nebo
usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy a vyhláškou MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a
sociálních potřeb.
SPŠST má právo hospodaření k movitému a nemovitému majetku uvedenému ve zřizovací listině.
Zřizovatel, prostřednictvím svých odborů MHMP určuje škole celkové neinvestiční a investiční
prostředky. Výše mzdových prostředků pracovníků jako součást neinvestičních prostředků je
omezena limitem.
Finanční vztah rozpočtové organizace vůči rozpočtu zřizovatele je určen těmito závaznými
ukazateli:
• platy
• OON (OPPP)
• z NIV orientačně – odvody pojistného, ONIV přímé
• ONIV provozní
• limit počtu zaměstnanců
Pro účely hmotné zainteresovanosti si škola ponechá (po schválení zřizovatelem) úspory z
neinvestičních výdajů snížené o úspory mzdových prostředků, se kterými je nakládáno podle
platných zákonů.
Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy:
• fond odměn
• fond rozvoje investičního majetku
• fond kulturních a sociálních potřeb
• rezervní fond

Článek 7
Závěrečné ustanovení
Statut SPŠST byl stanoven na základě zkušeností práce SPŠST jako samostatného právního
subjektu. Jeho platnost je podmíněna platností státních i rezortních norem tj. zákonů a vyhlášek

OR_01_Statut

č.j.397/2014_revize 2017

Stránka 3 z 4

Ing. Luděk Šnajdar
ředitel školy
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