
- zabezpečení a řízení výuky 1. stupně
- úřední záležitosti ped. pracovníků 1. st.
- řízení MS a ŠD
- vedení dokumentace šk. úrazů na 1. st.
- organizace zápisů do 1. tříd, ŠD
- evidence pracovní doby zam. 1. st.
- příprava podkladů pro měsíční výkazy
- kontrola úřední dokumentace na 1. st.

II. stupeň

Asistent pedagoga 
(školní asistent)

Asistent pedagoga 
(školní asistent)

Hlavní kuchařka

Vedoucí školní  jídelny

Zástupce ředitele pro I.stupeň

Učitelé 1. stupeň

Asistent pedagoga 
(školní asistent)

Vedoucí ŠD

Vychovat. ŠD

       Ředitel školy

Školník-technický 
pracovník
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Kuchařky

Uklizečky

I. stupeň

Zástupce ředitele pro II.stupeň

Učitelé 2. stupeň

Vychovatelka ŠKVychovatelka ŠK

Ekonom - účetní

Administrativní 
pracovnice

Výchovný poradce

  Organizační řád ZŠ Zubří, okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří  

Skladnice

Zástupce ředitele pro II.stupeň

Ekonomický úsek Výchovné poradenství

Učitelé 2. stupeň

- řízení práce uklízeček
- kontrola práce uklízeček
- evidence pracovní doby uklízeček
- údržba školy
- zajištění údržby školy
- požární prevence
- zajišťování pravidelných revizí
- přebírání odvedených prací od dodavatelů
- nákup a výdej čistících prostředků

- profesionální orientace vycházejících žáků
- evidence žáků s vývojovými poruchami
- evidence problémových žáků
- spolupráce s PPP, ÚP, SŠ

- řízení školní jídelny
- normování potravin
- objednávky potravin
- vedení účtu ŠJ
- měsíční uzávěrky
- příprava podkladů pro účetnictví
- evidence pracovní doby zaměstnanců ŠJ
- řízení VHČ

- inventarizace majetku školy
- vedení školní matriky
- žáci s SVP

- plánování činnosti ŠK
- organizace mimoškolní činnosti

- zastupování ředitele školy (stat.zást.řed)
- zabezpečení a řízení výuky na 2. stupni
- sumář proměnlivých platů
- kontrola úřední dokumentace na 2. st.
- vedení dokumentace šk. úrazů na 2. st.
- vedení inventarizační komise školy
- evidence pracovní doby zam. 2. st.
- řídí činnost školníka

- plánování činnosti ŠK
- organizace mimoškolní činnosti

- řízení vychovatelek ŠD
- organizace výcohovné činnosti    
vychovatelek
- evidence pracovní doby
- výběr poplatků za ŠD

- zabezpečení a řízení výuky 1. stupně
- úřední záležitosti ped. pracovníků 1. st.
- řízení MS a ŠD
- vedení dokumentace šk. úrazů na 1. st.
- organizace zápisů do 1. tříd, ŠD
- evidence pracovní doby zam. 1. st.
- příprava podkladů pro měsíční výkazy
- kontrola úřední dokumentace na 1. st.
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