
Organiza ní ád

I.

Základní ustanovení

CARITAS Vy�š�ší odborná �škola sociální byla z ízena na základ vyhlá�šky . 452/1991 Sb., o
z izování a innosti církevních �škol a �škol nábo�ženských spole enství v platném zn ní a v souladu
se zákonem . 29/1984 o soustav základních �škol, st edních �škol a vy�š�ších odborných �škol v plat.
zn ní Arcibiskupstvím olomouckým ke dni 1. íjna 1995 z izovací listinou .j.: 2552/95 ze dne 1.
íjna 1995. Tato z izovací listina byla zm n na dodatky z izovací listiny . 1 .j.: 2739/97 ze dne 2.
prosince 1997 a . 2 ze dne 1. ervna 1998.

V souladu se zákonem . 561/2004 Sb. o p ed�školním, základním, st edním, vy�š�ším
odborném a jiném vzd lávání, se zákonem . 3/2002 Sb. o svobod nábo�ženského vyznání a
postavení církví a nábo�ženských spole ností a ustanovením kánon 114, 796 a�ž 806 Kodexu
kanonického práva a na n j navazujícími podrobn j�šími p edpisy 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 z ídil na dobu
neur itou �školskou právnickou osobu s názvem CARITAS �– Vy�š�ší odborná �škola sociální Olomouc,
ím�ž se zm nila právní forma CARITAS �– Vy�š�ší odborné �školy sociální.

CARITAS Vy�š�ší odborná �škola sociální Olomouc je samostatnou �školskou právnickou
osobou, která hospoda í s finan ními prost edky p id lenými státem pro církevní �školství,
prost edky poskytnutými jinými právnickými a fyzickými osobami a dal�šími finan ními prost edky.

�Školská právnická osoba CARITAS �– Vy�š�ší odborná �škola sociální Olomouc u�žívá ke své
innosti jednak majetek vlastní, jednak majetek vyp j ený nebo pronajatý od z izovatele i jiné
právnické i fyzické osoby.

II.

Hlavní innost �školy

Ú elem a cílem �školské právnické osoby CARITAS �– Vy�š�ší odborné �školy sociální Olomouc je
poskytovat vy�š�ší odborné vzd lávání, ubytování, výchovn vzd lávací innost navazující na
výchovn vzd lávací innost vy�š�ších odborných �škol a �školní stravování.



III.

Dopl ková innost �školy

P edm tem dopl kové innosti CARITAS Vy�š�ší odborné �školy sociální Olomouc je:

 po ádání kurz a p edná�šek

 po ádání výstav, koncert a spole enských akcí

 prodej publikací vydaných �školou

 pronajímání nebytových prostor a byt

 pronajímání technického vybavení �školy

IV.

Poslání

Poslání CARITAS �– Vy�š�ší odborné �školy sociální Olomouc vychází z biblické v ty
"Deus caritas est" (B h je láska) a z ní vyplývajícího vztahu k lidem okolo nás, p edev�ším pak
k lidem nemocným, starým, posti�ženým a v jakékoli �životní nouzi.

Napln ní poslání se uskute uje p edev�ším p ípravou, vzd láváním a osobnostní formací
kvalifikovaných pracovník , kte í budou schopni odpov dn p sobit v sociálních slu�žbách
a v dal�ších oblastech �života spole nosti, kde se uplat uje charitativní, sociální nebo humanitární
práce. �Škola si je v doma svého ekumenického rozm ru a je otev ena zájemc m o studium bez
ohledu na jejich nábo�ženské vyznání.

CARITAS VO�Šs Olomouc studujícím nabízí:

 kvalitní teoretickou p ípravu opírající se o nejnov j�ší v decké poznatky i o nad asové
my�šlenky vycházející z tisícileté k es anské tradice slu�žby bli�žním v nouzi

 praktické zku�šenosti osvojené na mnoha r zných odborných pracovi�štích v eské
republice i v zahrani í

 duchovní, etickou a mravní podporu a zázemí pro osobnostní rozvoj

 p átelský kolektiv t ch, které spojuje cíl pomoci a slu�žby druhým



V.

ízení a vedoucí funkce ve �škole

V ele �školy je editel, kterého jmenuje a odvolává arcibiskup olomoucký nebo osoba jím
pov ená. editel je statutárním orgánem zastupujícím �školu v plném rozsahu její innosti. editel
�školy ídí, organizuje a kontroluje innost �školy ve shod s platnými zákony. Odpovídá za ádný
chod �školy a za úrove a kvalitu poskytovaného vzd lávání a slu�žeb. ídící a kontrolní innost
vykonává p ímo ve vztahu ke v�šem pracovník m �školy, nep ímo prost ednictvím svých zástupc ,
p íp. dal�ších vedoucích pracovník .

editel �školy jmenuje a odvolává své zástupce pro zále�žitosti studijní a zále�žitosti
ekonomické, podle pot eby pov uje dal�ší pracovníky zaji�št ním, ízením a kontrolou jednotlivých
funkcí �školy.

Zástupci editele �školy vykonávají ídící funkce zejména v oblastech, pro které byli
jmenováni.

Zástupce pro zále�žitosti ekonomické je statutárním zástupcem editele.

editel �školy stanoví organiza ní strukturu �školy, kompetence a pravomoci v�šech
zam stnanc .

VI.

Rada �školy

Dal�ším orgánem �školské právnické osoby CARITAS �– Vy�š�ší odborné �školy sociální Olomouc je
rada, které je editel �školy odpov dný ze své innosti. Povinnosti editele ve vztahu k rad , jako�ž i
oprávn ní a povinnosti rady se ídí § 130 �– 132 �školského zákona . 561/2004 Sb., v platném zn ní.

VII.

�Školská rada

�Školská rada je orgán �školy umo�ž ující student m, pedagopgickým pracovník m, z izovateli
a dal�ším osobám podílet se na správ �školy. �Školská rada CARITAS �– vy�š�ší odborné �školy sociální
Olomouc má 6 len , 2 zastupují z izovatele, 2 studenty a 2 zam stnance �školy. innost �školské
rady se ídí § 167 �– 168 �školského zákona . 561/2004 Sb., v platném zn ní.



VII.

Spole ná a záv re ná ustanovení

1. Organiza ní ád �školy je základní organiza ní normou pro v�šechny pracovníky �školy.

2. Na základ organiza ního ádu zpracovává �škola navazující interní normy podrobn
upravující provoz a organizaci �školy.

3. Tento organiza ní ád nabývá ú innosti dne 1.10.2010

4. Tímto organiza ním ádem se ru�ší organiza ní ád ze dne 28.6.1999

V Olomouci dne 1.10.2010

Zpracoval: .............................................
Mgr. Martin Bedná , Ph.D

editel �školy


