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skaÉačaíiáó

Tento s,kartairri řád se vztahu|e na §nncst crrgarrizační iednotky

Sk*rt,ačnl íi:l,*nj ve škote sc prováůi na základě trvalóhrr skartačniho r:ovolelrí r. !".::rl..] 
ť-, 1:r ',

vydanÉhei An:hive*r hlavniho města Prtlhy dne ..'.)."\..-,i, 'i,,.o, g,,'_, t

Fro skartačni Ťízení jrrrenuje fuditelka školv skartačrú komisl, leiínlž i_tlenem ie pracovnik
por,ěřenÝ vci}entm 5ptsovnv.

Y* skartačním řír.ellí sc ryŤar.uif dtlkumenty, které {s*u natlále ntpoÉebné pro čirurns{,
*rgarrizare a ma|i pr*šlé skartač:,n-*í a prát,ni ihŮty. Tytrr dokur*entv xr posuzrrií podle kri16rť
stanr:venýrh pro archiválie {zák*n č. {99l20fi4 5h.} a pktn}mi skÁ.rta*:ninri pfutlpistl,
Dakr:nxn!.v posuzovane iaktl art hiv;iiie zustanlru uložtx1, te spisorrně školy po riďbrr jeií
cxisttrntc. Dokumtlntt, kt*ré nebyly určeny |ako archiv;ilie a rremaii tudrž trvalou
elokunrc.ntárrr,í hgrÍ,nrrtu, butl*u rJikvid*váry. Jako doktrnrenty isou ve smyslu tch*trr řádrr
P*vaŽovtiny vtškerťl n*siče inftlrrnací vr,*,šlÝlh z činnosl"i ško}y ať iiž v analogrlvé nebo
digit{lrú fnnně.

Skarťathí z.nak t:zrračuje, jak bude s rlokume.nty nalož.cno po uplynutí skartačni thúty:
,"Á" - qxrnačui* r,lakuirrentv s trvalcu dokumentárrd h+dnotou,-kieré z_lrstanou rrlož*áv te
sPisot'ně škoty pŤípadně trndou přetlány příslušnému arlhivu, Vzhlcrle,m k tonu" žc Íkolce
bYlo v.vdáno řvalé skariační prrvolení. hudou rnaterióly této skupiny uloženy ve spisor,rrě
nratefuké školy pa dabu leií cxistr:xc, nebo ptr clohu p}atnasti irr"áteho skurta.trrho p*veilení.
,"ť o;mačujc rlokumenty bez trvalÉ itgkuurentárni hrrdrrcty. ktcré budnu po upt,r.ruú
skartační lhuiy ve skartačním řizeni trrčeny k likvidad.
,,\r" * t::imačuie dnkunrenty, u nichž neni v dabě vr-nikl rře.lmé drl které skupirry hudou
r,ařazen1.._ Ptr irpl_vnuH skartačrri llil.rty budou íytc <lckumentv Fl{}souzeny piáeavlúktm
Přislu-šrťlrtl *t*astniha archjvu a zaŤareny buď do skrrpiny ,,A;' nebo dó skupiny ,"5-. prrkud
h3dttu zlřareny do skupinv ,.S", hndou vyřaz*ny ve siarla&rírn í,íiteni a znrirený na zjkladě
skartačnitw povoierri,

Skartarni tutu - urŤuP počel iel, pro ktcrý ie ntltnc dokument uchcrvávat ve spisovně.
§k**aeni ilrúta račiná hěžet 1, ledtta r*ktt následu!íríh§ p§ ro{e, v něnrž byl dokunrent wřízpn
*eb§ :' něnrž bl,ia ukarťena jeho pl,atnosi. Od l. lrrdna raku následu!ídho prr reiku,
r. nĎmž skartačr:i }húta vy,prP}a, rnuž.e lrút clokurrrrnt vyŤazen.

Skartačrri;:naky a llrůty 1sou uvedeny vt, spisor,,ém a §kařta{:ni'm plánu školy.

Dolrrr::renty sklqiny ",9', u nichž rrpl_1,n*la skartačni lhúta, isou vyřairrrvány ve ski§t*čnínr
tízelú, kt*rt! r,elrlede"nr k l,-vdanernu lrlalómu skarlač:nimu pcvoleni prol,aht s,ana rnateiská
šk*Ia,

|rlahl{žcni do dtkurr,nenfu ie rnožné pť}§"*. se souhlase,rn řediteJky ška}y a v sťruladlr se:riikuny
i", ,l99y'2tx}* 5h.. c archivrrirtví a spisol,e službč a 101l?{XX] §b.. rr rnhraně m;obních údaiu
a anrě-ně některýr-* rákr:nu. Uť:etnl dokunrenty a tltrkrrmenty PÁM lze vydávat z architrr
prac*l.rúkum organrz,rce pauz* na pisemné potvrzení. O výpuit':kát_h s* vede evirlcnce,

Kt sklrtař,nímu řfunni př{rra*j ředitelka nebo pověŤený pracotnik mat*rióly, kler€ |sou
charakl.eru ,,5" a rnaií uplynulou skartační lhútu. O ska*ačnínr ř.r.r:ní * xlpí*šc skartat"ni
prtrtrrkol tlle připoiméh$ \rzoťu. V přílaz_e prttoktr u budou sclxánv vyíaz,rrvarró materiály.

10.



í1. Ve skartačním prota*oiu bude uvedenc iak brrde s vyhzcnými dokume.nty naloženo
§. z""da budorr odevz,dány do stÉrny tiřed*lho papírn ne-bo komisianelně zlíkvid,*vány.

Y přigxdě zrgšeni ortrlanizace, iejího sloučení s iinou organizací nťbo zÁsadni reorganiz.ace
bude provetleaa"?ň <lolrledu přísltr§nékr archivrr §kvidační skartate. §taťutárni r-lÍ§tupťe,
likvidátor neba právni nástupce zcdpovídá za to, že nehu,rlau žádné dokunenty ni{:eny
netro neoprávněně pMávány iiné *rganizaci.

Seianam vybraných hesel uvedených v trřílore, vycháán inslrukce rvrŠ ČSX ze drre
13. 6, 1986 č. i. 1S zWlffiJ;g, kterou se_vydává skartačni řád, pro školy a školská zařízr;ryí,
dáte z publikací,,}vtinistg:rsFo vnitra Ceské repuhliky - Typowý skartační íeistřík -
novelizrrvané vyilárť. Při případných zrrěnách }egislativy brrdorr skartačni znaky a lhrůt_v

aktualizcvány.

Srručástí tohato skartačního řádu isou rrásledujic{ přiiohy:

- spi§Ovy a skartačni plán

- vzor skarta&riho protokolu

- vzar přllohy skartačního protckolu

- y"frr protokolu o likvidaci dckumentů

- vzor pověfu.ní k vedení spisovny

Texrto skartační řátl rrabývá ričjnnasť drenr schválg.ni Archivem hl. m. Prahy.

Schváleno dne: číslenr jednacim:

Li \ )ť,r-.ť',;

t4.

§.



řád

uv*pxí r.lsr"qrĚ*r.E}§í

Ttnto spisrlvý řátl.sc vztahule na člnntxt oTflanř,áčni irťnotk1

Spisový řiíd vych;ízi z tětht* zlkonŮ vžrly v ptahrém znění; ákon č,4!r}l2t}}l 5b. o
*rthivniclvl a splistlvé službě a z,měně ntikterých zákonx, provád&í whláška č" 6{6/2{n4
§b.. zákon ť]" 5ói/1991 Sb. o účetnictví, ziáktrn 49ól2f[X 5Ú. o clektroxckých porl*telnádr.

'"-}'r:l 
e. 1filgm$ 5b. c or,'hraně anobruch údaiii a změně ně&ierých aikonú a ;nsrru&ce

kí§ §R rc dne 13. 6. 1ffi6 č.i. 1s3ůOlse{9, která ie skartar*fu rddem pro školy
a šklrlská r"aří;rení-

§Pison:rr řá<l upravuie proviidění spitové služ,by" která předstallr|c ťrkony spoienÉ s přiirnern,
rrtr,éhenr, *dsíLiním, uklátiánirn, t yřirav;inirrr a vyřar,trválúm <1o&,unrcntu, 

-

Za doknrrrenty pr* účely tohtlt* spisovéhrr Ťádu se pr:važlrji veške;é písenrné, $brazove,
zttrkov* a iiné rázna.rny; !at<ož i nrateriály vzni§é použJlim výpočel.ni techniky,

Veškerť dokunrenty ťýka!ící se *žx: vŘ:i tvtří spis.

pŘíIm{ Á §vtDENc§ D$KuIíENTŮ

D*kunrenty pfiiímá ře{ttelka šktrll, rrebo ledt:uci školní ií.tetny, kre.N: ie ruz,třídÍ pad,le absahu.

Dtkrrmenty l.ýkající se čirrnrcti šk*}y přijaté iin$,mi ltaxěstnanci nebo mim,o kancelář ředjtelkv
jsou nepr*dleně drrd;iny k evidcnd drr podacího ricnikrr,

Uťetní materialy, ktcré m"iii saulos[atnou evidenci, se neevtduií v podacím tlmrku,

Fň §te1,"ířáni zlsiiek sc zkorrtr*!u.!+ zda stluhlasí pcřet příloh a zda v otrá]kát.h
ni(,nezú§laJo.

Dál* sg u zásilek zkontrolujc neporu.še-ntrst *tralu. Pokrrd se zlistí rávady, ihned
st reklaannii u pošty"

Orn3'iem došlti dtrkumenty se trueť irnccl r,rátí poště, nt.tro se irašlon správnón*u arlrp5;átu,

P*:věřený prar rrvník roy,třídi ve,šknré dnšlt! dokumen{y podle rlru}ru a povahy rra ty,
ktrlm se týkaii činnrrsti škr:ly abndttrr opatřtny člslem iednacím a na tp ktelóse ne,uapisuii
{např. ietáky, natridky firem apod.i.

Dokulrrenty, ktelé se týkaii činnosti škoIy, se :irapisuií do p*dacího denil<tl aisou a;rnač*ny
p*dar*n razíikem s d;rtem daručení, drr ichtrž přcdtisku xl napíšc číslo icdnací, počet tistu
p*rlání a pořel tistti čj svazků přítoh. U digilitních doktmentů !e zapsána v.e§kost v t_rytech.

§pisový

1"

í.t.

1.2.

{ "3.

1.4.

2"

e"1.

2.3_

2.Á-

2.5,

z^?.

?.7^

e.8.



Yzorpodacíbg lauítka:

2,9. Pcdací denik je veden dle ákona il99l2$0,{ Sb. a provádtki vyhlášky e16/2ilet S.
tl spisové služ}ě,

2-'!0" Z{pisv do podacíro deníku sc provádí trvalýinr způsobern {tzn. ne obyčqixrr:r ťuž,kou}
a čitelně. Chlůné zÁpisy rc nepřelepuií, ate §krta$ tak, ahy zustaly čjtelné.

2.r1. Čí§tCI i,ed:raci lre tvařeno ;aračkou školy, priřadoqÉ"nr c*íslem, lorrilkt_m a pcsledninr dvoičíslím
b,Ěňrého kalendář*ího roku"

2.12. Dokumenty se po zaevidování předávaií k tyřírlení proti podprsu.

2.í3- Ohálky se nevyřaz,rrií:

- u dokumentň došI ch z rjziny

- není-li dokunrent datovár! neba pokud se jeho časolé r:rnačení trýrazně r*lrhází
s datovým razjtkem pošty na obáke

- není-Ii dokunrent podepsiirl i když |méno a adre§a pisatele isou uvedeny

- neníá v dokurncrrtu rrveden odesilatel

-firi-§ podáni zásilky na pcštč právní ťznam
- u stíhrostí

- ieJi obálka apařena poelacím ra;dtkem

- id*li o dornčenky a návratky

- v těch p§padech, kdy epracovate} usoudí, že ie pařeba obilku u dokunnentu ponechirt.

wŘrzovÁNL ronnprs§vÁlrí A oD§§íLÁNí DoK,uMEI\flni

Dokumenty ira šknlu podepisuin ředitelka školy iakožto stafuLinli ;tlstulxe. Učetni doklady
fscu podepi*ovárry dle zákana * řirrančni konkole 320/ftffi Sb, v platrrént :rnětť.

Přibě,fum k*rc:;ponde.nčnírrr styku se použ.Jvá hranaté razítktl tN:z státního znakrt,

3_1.

yzorrazitka:



3.3. Rarllko mateťské šktily ie uložena v fuditelně školy" Radtk* školní ií,detny ie uiož.en* u
veclrruri školní iftielny.

3"4. Veškerá razitka se předávaii vždy proti p*dpisu pracorrnikol"i, kttlrý s iimi dispnnuic
a chrárť ie pfud zneužitim,

3.§" PŤi z§átě razítka utlní řeeli*lka školy vh,odru{ opaření k jeiímu vyšetŤení a rrz-nánť
ii na příslušných rrrístedr.

3.6. Pokud není urče-rro iinak vyřr'ruií rc dtlkrrme,nty d* 3ů dnú. Pnkud nejde v této lhútě
dok§_g§ertt vyřídit sdělí se žadateli do kely bude dtrkume§rt vyříze§.

3.7" Dokurr'enty. u nichž ie nutna ovčřgt,at dorrrče.rť, isou z;asilány doručenkou,
která se pfi vrártrní připoiuie ke spisu,

3.8. Yy,řir"elvatel dokrrment oznaň spisovým skartačním zrrakem a skartačrri lhůtou
dle spisového a skartačního plránu školy.

4" UKLÁBÁNi noxrnamrŮ

4.1" Dokument3, isrru p* r,yříz-ení ukláriány na icdnotliwých pracovištich.

4.?,. V prat,idt{nýtň lhůtách, zpravid3a po ul<ončení ř.alendáfuíh* roku u ričeeťdr doknmentů,
pn *ktrnčerri školního rokn u pedago§if}.ých dokurnentů, pfuhírá vyíírerÉ dokunnentv
z jednoďivých pracovšť, ktere iiž" neixitr potřebné přínro na p:acovišti pro další práci,
pracovník pověfuiry vedenim spbovny.

4.3. Dokumenty se předávaií §rowrané, rozříděné a pop*mé" Předávané dokurne.nty isou uvedeny
v stlupistr a iejich přebrání pstvrzuie pracovrťk spisovny, Dokunrenty skupiny A se r*o
spisr:vny pŤtdóvaií vytištěné na ti§kárně a opařenó náležitrxtmi origináln.

4-4. Převzaté dokunerrty eviduje pracovrúk spistrvrr5r v archirmí krrize,
Ten také vcde evidcnci výpů!ček rc spisovny.

4.5" Dokumenly js*u ve spx;ovrrě ukiádány dle spiscvého plánu.

!t.8. Vyřazování dokumentri upravriie skartační řád.

5. Terrto spisový Ťád nabý,vá účinnusri dnem xhváIení Archivem ht. m, Prahy-

Sclrváleno dnc: čfulem iedrracín:

,._,] -, ).i.'.'',,,



Příloha 1 - Spisový a skartačníplán

SPl§OVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN
seunam dokumentů, §kartačíích rnaků a ukládacích lhůt

; spisov'i i oruh dokumenluznak il!l---t----Aii ^ i Materíályfuditelství
|-i

l o. or. I 
základni právní dokumenty školy (doklad o zařazení do sítě škol, organizační řád,

^' _:__]_!9!E§!9:!ťě{ j m e n ová n í ře di tel ů a p_o_d. } .
:i

l n,OZ. iPoradyvedeníškoty,pedagogicképorady

il A.03. Provozní porady

i a. oq,

|-;; podací deník

A.06. l l(orespondence

l A. 07, I Smlouvy {po skončení platnosti)

i A. 08. j Plány školy (roční a delší}, školní vzdělávací plány (vlastní)

Výroční zprávy, zprávy a výkary o činnosti školy (roční a delší|

A.10. lnspekce, revirní zprávy nadřízených orgánů

A.11.

l

A.12. i Dokumentace keerantům

A.13,

A,14.

Úrazy smrtelné a s trvalými následky

A. 14. ll. Úrazy ostatní

A.15. Poji§tné události - křád€že, ostatní

A.16. Dokumentace ke služebnímu bytu

A.17. Technické revize

A.19. Kroniky školy, pamětní a jubilejní knihy

i Skaňační a spisov,i řád, §kartační řírení {§kartaČní návrhy, protokolY, protokoly o likvidaci
dokumentů, o předání dokumentů do archivu)

Archivní kniha

A.22.

B. 02. osobní spisy, evidenční listy dětí, přihlášky, oŠD

Zápis

l

; A.20.

Pojistné události - úrazy (hlášení úrazů, posudky, lékařské protokoly)

Výchovné vzdělávací činnost a dokumentace děti

:
20

B.04. Přehledy výchovné práce (třídní knihy)



B.05. Přehledy docházky dětí do mateřské školy s 10

B. 06. Měsíční hlášení o dětech v mateřské škole (průměry docházky) s 1o

B.07. Záimové kroužky, plaváni s 5

B.08. Třidní záznamy o děte.h (logopedie, bezinfekčnost apod.). s 5

B. 09. Školy v přírodě s 5

B.10. prázdninovtý provoz s 5

B, 11. stížnosti {dětí, rodičů, učitelů) V 10

B.t2, Zápisy z hospitací V 1o

B.13. školné s 5

B. 14.
Dokumentace re života školy {fototraíie, videokazety, dititální nahrávky, letáky,
brožurul

A í,0

c Personální a mzdové materiály

c.01. Sernamy zaměstnanců A 10

c.02. Osobní spisy zaměstnanců (pracovní smlouvy, platové zařazení, osobní příplatky, kárná
řízení, ukončení pracovního poměru apod,}

v 45

c.03. Mrdové listy s 45

c. (M. Dohody o pracovní činnosti / o provedení práce s 10

c.05. Smlouw o vytvoření díla s 10

c.06. Hmotná zodpovědnost s 5

c.07. Mzdová agenda

c.07. l zdravotní pojištění s 15

c.07. ll §ociální pojištění s 15

c. 07. lll Dávky nemocenského pojištění s 15

c. 07. lV Rozúčtování mezd s 10

c.07. V Rozbory mezd dle kategorií s 10

c,07. Vl Přehledy srážek a spoření raměslnancŮ s 10

c.07. vll Podklady pro mzdy s 5

c.07. vlll Výplatní lístky, li§tiny a §áčkY s 5

c.07. lx Mimořádné odměny, návrhy odměn s 5

c07.x Evidence osobních příplatků s 5

c. 07. xl Evidence dovolených s 5

c.07. xll Docházka zaměstnanců s 5

c. 07. xlll Korespondence ohledně PaM s 5

c.08. Daňová přiznání a podklady k nim s 10

c.09. Školení, prověrky (protokoly) v 5

D Hospodářské a účetní materiály



D. 01. Dokumentace budov (vlastních} A 10i

D.02. požární kniha s 10

D.03.
Hlavní kniha (nebo sestava nahrazující hlavní knihu), rozbory hospodaření, účetní
závěrkv

A 10

D.04. Roční a delší rozpočet A 10

D.05, Daňová přiznání a podklady k nim s 10

D, 06. lnventarizace

D. 06, l Při vzníku školy, 8enerální, pří slučování škol a jlných mimořádných okolno§tech A 10

D. 06, ll Béžná roční s 5

D.06. lll Místní seznamy, inventární seznamy s 5

D.05, lV lnventární rejstříky, knihy v 10

D.06. v Vyřazovací protokoly. odpisy majetku § 1o

D.07. Korespondence k úč€tnicwí s 5

D.08. Knihy faktur s 10

D.09. Pokladní knihy 5 10

D.10. Účetnl deníky s 10

D.11. Knihy objednávek s 10

D. 12 tjčetní doklady - pokladní doklady, faktury, výpisy z banky, interní doklady 5 5

D.13. Objednávky s 5

D.14. poštovní kniha s 5

D.15. Příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ {,,školné"} s 5

D.16. sešít klíčů a razítek s x0

D.t7. stravování

D.17. l Peněžní deník (n€bo sestava jej nahrazující) s 10

D. 17. l| pokladní kniha s 10

D. 17. lll knlhá ťaktur s 10

D. 17. lV Knihy evidence nákupů s 10

D. 17. v Měsíčni uzávěrky / rekapitulac€ 5 10

D. 17. Vl lnventurní §ernamV s 5

D. 17. Vtl Vyhodnocení mank, přehled inventurních rozdílů 5 1o

D, 17, vlll účetní doklady školní jídelny s 5

D. 17. lx Výdejky potravin s 5

D. 17. x Skladové karty zásob s 5

D. 17. xl Přotokol o poškození, zničení a ztřátě zásob s 5

D. 17, xll Záznam stravovaných osob a poplatků s 5



-l
-_

D. 17. xlll lhiha zbytků s 5

D. 17. xlv Přihlášky ke stravování s 5

D.17.)ť střaY€nky pouřité 5 1

D. 17. xvl Jídelní lístty 5 1

D.18. Fond kulturních a sociálnígh potřeb (konta, řorpočty, doklady) s 5

D.19. Klub rodřů - {sRÉ) - vyttčtování s 5

10


