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Mgr. Zdeněk Klein, ředitel 
Jmenován na základě konkurzu dne 31. 12. 2000 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; po 
přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů potvrzen ve funkci 
Radou Moravskoslezského kraje. 

Pravomoci a kompetence ředitele SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov, při 
výkonu státní správy ve školství  
Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ředitel SOŠ dopravy 
a cestovního ruchu, Krnov, podle § 3 odst. 1. a 2. zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě 
a samosprávě ve školství, vykonává tento rozsah státní správy:  

1. Ředitel řídí školu, a pokud jsou právnickými osobami, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje 
a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou 
a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených 
hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní 
inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků 
a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy 
o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci 
nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.  

2. Ředitel rozhoduje:  

 o přijetí ke studiu ve středních školách, speciálních středních školách,  

 o přerušení studia,  

 o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia,  

 o výši příspěvku v jednotlivých případech na školní stravování,  

 žádosti žáka ke změně studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku.  

3. Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu, upravit 
výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Pokud tato úprava vyvolá 
zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem. 


