
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb., 

 

Položka Obsah 

Název Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy 

Důvod a způsob založení Od 1.7.2011 došlo ke sloučení  Gymnázia, Plasy, Stará cesta 
363 a Střední odborné školy, Plasy, Školní 280 usnesením 
Zastupitelstva Plzeňského kraje č.j.:  ŠMS/2313/11 ze dne 
14.3.2011 
Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen § 57 až 
§ 85, § 117, § 119 zákona č. 561/2004 Sb., 
Výchova a vzdělávání žáků v oborech:  

• Veterinářství 

• Agropodnikání 

• Obchodní akademie 

• Osmileté gymnázium 

• Čtyřleté gymnázium 
Škola zajišťuje výuku, ubytování, stravování, neformální 
vzdělávání v Domě techniky  
Škola je příspěvkovou organizací 
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena 
do sítě škol a školských zařízení ČR 

Organizační struktura Viz. Organizační řád 

Seznam podřízených subjektů: 
 

Domov mládeže 
Školní jídelna 
Dům techniky 

Kontaktní a platební spojení  Na www.gsplasy.cz/ o škole 
Škola není plátcem daně z přidané hodnoty 

Úřední hodiny pro veřejnost Každý všední den i o prázdninách 8 – 12 hodin 

Dokumenty Školní řád 
ŠVP jednotlivých oborů 
Organizační řád školy 
Prevence rizikového chování 
Zásady čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb 
Vnitřní platový předpis 
Evidence majetku 
Oběh účetních dokladů 

Seznam hlavních směrnic 
01 Platový předpis 

02 Směrnice k fondovému hospodaření 

03 Směrnice pro vedení účetnictví a zpracování účetních dokladů 

04 Směrnice - registr smluv 

05 Směrnice pro vedení inventarizace majetku a závazků 

06 Směrnice pro evidenci majetku, způsob účtování, odpisový plán,  
vyřazení majetku 

07 Směrnice pro ochranu osobních údajů GDPR 

08 Směrnice pro poskytování osobních ochranných prostředků 

09 Směrnice BOZP, PO 

http://www.gsplasy.cz/


10 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad 

11 Směrnice k doplňkové činnosti 

12 Směrnice k užívání IT techniky 

13 Směrnice pro organizování LVK, exkurzí, … 

14 Směrnice FKSP 

15 Směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systému 

16 Směrnice k odpadovému hospodářství 

17 Směrnice k omezení práva na poskytnutí informace 

18 
Směrnice - ochrana veřejných prostředkům proti rizikům,  
nesrovnalostem způsobených porušením právních předpisů 

19 Směrnice k evidenci spotřeby pohonných hmot 

20 Směrnice archivní a skartační 

21 Směrnice o finanční kontrole 

22 Směrnice pro vedení pokladny 

23 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

24 Směrnice k provádění pracovnělékařských prohlídek 

25 Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona 

26 Směrnice k projektům 

27 Směrnice pro používání zbraní a střeliva 

28 Směrnice - zbytkové obědy 

29 Směrnice o stanovení cen a poplatků 

30 Směrnice k zajištění činnosti Domova mládeže Plasy 

31 Směrnice pro stanovení úplaty na DM 

32 Směrnice dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

33 Směrnice o používání služebních motorových vozidel 

34 Směrnice řízení rizik 
 

Rozpočet Na portále Plzeňského kraje, výroční zprávě 

Žádost o informace Směrnice na www.gsplasy.cz 

Nejdůležitější používané předpisy ▪ Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

▪ Zákon č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů) 

▪ Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 

▪ Zákon č. 110/2019 Sb. (o zpracování osobních 

údajů) 

▪ Zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k 

informacím) 

▪ Zákon č. 89/2012 (občanský zákoník) 

▪ Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 

▪ Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-74
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-13


vzdělávání v konzervatoři 

Úhrady Směrnice na www.gsplasy.cz 

Licenční smlouvy  Nejsou 

Výroční zprávy Na www.gsplasy.cz 

 

Plasy 1.9.2022 

 

Mgr. Markéta Lorenzová 

ředitelka školy 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-13

