
 

 

Organizační řád 

I. 

Základní ustanovení 

CARITAS  ‐ Vyšší odborná  škola  sociální byla  zřízena na  základě vyhlášky  č. 452/1991 Sb., o 
zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství v platném znění a v souladu 
se zákonem č. 29/1984 o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol v plat. 
znění Arcibiskupstvím olomouckým ke dni 1.  října 1995  zřizovací  listinou  č.j.: 2552/95  ze dne 1. 
října 1995. Tato zřizovací listina byla změněna dodatky zřizovací listiny č. 1 č.j.: 2739/97 ze dne 2. 
prosince 1997 a č. 2 ze dne 1. června 1998. 

V souladu  se  zákonem  č.  561/2004  Sb.  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším 
odborném  a  jiném  vzdělávání,  se  zákonem  č.  3/2002  Sb.  o  svobodě  náboženského  vyznání  a 
postavení  církví  a  náboženských  společností  a  ustanovením  kánonů  114,  796  až  806  Kodexu 
kanonického  práva  a  na  něj  navazujícími  podrobnějšími  předpisy  Kongregace  pro  katolickou 
výchovu Arcibiskupství olomoucké, církevní právnická osoba se sídlem  Wurmova 562/9, Olomouc, 
jeho statutární orgán arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner dne 27. února 2006 zřídil na dobu 
neurčitou školskou právnickou osobu s názvem CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 
čímž se změnila právní forma CARITAS – Vyšší odborné školy sociální. 

CARITAS  ‐  Vyšší  odborná  škola  sociální  Olomouc  je  samostatnou  školskou  právnickou 
osobou,  která  hospodaří  s  finančními  prostředky  přidělenými  státem  pro  církevní  školství, 
prostředky poskytnutými jinými právnickými a fyzickými osobami  a dalšími finančními prostředky. 

Školská  právnická  osoba  CARITAS  –  Vyšší  odborná  škola  sociální  Olomouc  užívá  ke  své 
činnosti  jednak majetek  vlastní,  jednak majetek  vypůjčený nebo pronajatý od  zřizovatele  či  jiné 
právnické či fyzické osoby. 

 

II. 

Hlavní činnost školy 

Účelem a cílem školské právnické osoby CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc je 
poskytovat  vyšší  odborné  vzdělávání,  ubytování,  výchovně  vzdělávací  činnost  navazující  na 
výchovně vzdělávací činnost vyšších odborných škol a školní stravování.  



 

III. 

Doplňková činnost školy 

Předmětem doplňkové činnosti CARITAS ‐ Vyšší odborné školy sociální Olomouc je:  

‐ pořádání kurzů a přednášek 

‐ pořádání výstav, koncertů a společenských akcí 

‐ prodej publikací vydaných školou 

‐ pronajímání nebytových prostor a bytů 

‐ pronajímání technického vybavení školy 

 

IV. 

Poslání 

Poslání  CARITAS  –  Vyšší  odborné  školy  sociální  Olomouc  vychází  z biblické  věty 
"Deus caritas est"  (Bůh  je  láska)  a z ní  vyplývajícího  vztahu  k lidem  okolo  nás,  především  pak 
k lidem nemocným, starým, postiženým a v jakékoli životní nouzi. 

Naplnění  poslání  se  uskutečňuje  především  přípravou,  vzděláváním  a osobnostní  formací 
kvalifikovaných  pracovníků,  kteří  budou  schopni  odpovědně  působit  v sociálních  službách 
a v dalších oblastech  života  společnosti, kde  se uplatňuje  charitativní,  sociální nebo humanitární 
práce. Škola  si  je vědoma  svého ekumenického  rozměru a je otevřena  zájemcům o studium bez 
ohledu na jejich náboženské vyznání. 

CARITAS‐VOŠs Olomouc studujícím nabízí: 

‐ kvalitní  teoretickou  přípravu  opírající  se  o nejnovější  vědecké  poznatky  i o nadčasové 
myšlenky vycházející z tisícileté křesťanské tradice služby bližním v nouzi 

‐ praktické  zkušenosti  osvojené  na  mnoha  různých  odborných  pracovištích  v České 
republice i v zahraničí 

‐ duchovní, etickou a mravní podporu a zázemí pro osobnostní rozvoj 

‐ přátelský kolektiv těch, které spojuje cíl pomoci a služby druhým 



 

V. 

Řízení a vedoucí funkce ve škole 

V  čele  školy  je  ředitel,  kterého  jmenuje  a odvolává  arcibiskup olomoucký nebo osoba  jím 
pověřená. Ředitel je statutárním orgánem zastupujícím školu v plném rozsahu její činnosti. Ředitel 
školy  řídí, organizuje a kontroluje  činnost  školy ve  shodě  s platnými  zákony. Odpovídá  za  řádný 
chod  školy  a  za  úroveň  a  kvalitu  poskytovaného  vzdělávání  a  služeb.  Řídící  a kontrolní  činnost 
vykonává přímo ve vztahu ke všem pracovníkům školy, nepřímo prostřednictvím svých zástupců, 
příp. dalších vedoucích pracovníků. 

Ředitel  školy  jmenuje  a  odvolává  své  zástupce  pro  záležitosti  studijní  a  záležitosti 
ekonomické, podle potřeby pověřuje další pracovníky zajištěním, řízením a kontrolou jednotlivých  
funkcí školy. 

Zástupci  ředitele  školy  vykonávají  řídící  funkce  zejména  v oblastech,  pro  které  byli 
jmenováni. 

Zástupce pro záležitosti ekonomické je statutárním zástupcem ředitele. 

Ředitel  školy  stanoví  organizační  strukturu  školy,  kompetence  a  pravomoci  všech 
zaměstnanců. 

 

VI. 

Rada školy 

Dalším orgánem školské právnické osoby CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc je 
rada, které je ředitel školy odpovědný ze své činnosti. Povinnosti ředitele ve vztahu k radě, jakož i 
oprávnění a povinnosti rady se řídí § 130 – 132 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. 

 

VII. 

Školská rada 

Školská rada  je orgán školy umožňující studentům, pedagopgickým pracovníkům, zřizovateli 
a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada CARITAS – vyšší odborné školy sociální 
Olomouc má 6  členů, 2 zastupují zřizovatele, 2 studenty a 2 zaměstnance školy. Činnost školské 
rady se řídí § 167 – 168 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. 

 



 

VII. 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Organizační řád školy je základní organizační normou pro všechny pracovníky školy.  

2. Na  základě  organizačního  řádu  zpracovává  škola  navazující  interní  normy  podrobně 
upravující provoz a organizaci školy. 

3. Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1.10.2010 

4.  Tímto organizačním řádem se ruší organizační řád ze dne 28.6.1999 

 

V Olomouci dne 1.10.2010 

 

 

 

Zpracoval:   ............................................. 
    Mgr. Martin Bednář, Ph.D 
    ředitel školy 
 

 

 


