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Vnitřní směrnice č.3/2009 

 

PRAVIDLA PRO PODEPISOVÁNÍ A PODPISOVÉ VZORY 

INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE 
 
 

I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE 
 

Toto směrnice upravuje postup pro podepisování dokumentace vzniklé v souvislosti s realizací projektu a použití 
razítek pro účely projektu. Směrnice obsahuje podpisové vzory. 

 

II. PODEPISOVÁNÍ 
 

Právo podepisovat strategické dokumenty projektu má vedoucí koncepčního a řídícího týmu Ing. Marcela 
Hrejsová.   

Strategické dokumenty jsou považovány zejména: 

a. Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce 
b. Smlouvy s dodavateli, objednávky 
c. Monitorovací zprávy a jejich přílohy 
d. Závěrečná zpráva 
e. Vnitřní směrnice projektu 
f. Dokumentace ve styku s bankou  
g. Korespondence s poskytovatelem dotace 
h. Korespondence s nadřízenými orgány – zřizovatel, MŠMT,… 
i. Pokyny pro pracovní týmy uvnitř školy 
j. Pokyny pro členy týmu 
k. Zprávy z jednání projektového týmu 
l. …další dokumenty, které budou za strategické označeny řídící radou projektu. 
 

Výhradní právo a povinnost podepisovat objednávky má vedoucí koncepčního a řídícího týmu nebo 
koordinátor oboru vzdělání,  vždy na přímý pokyn vedoucí koncepčního a řídícího  týmu. 

Výhradní právo a povinnost podepisovat účetní doklady a účetní dokumentaci má administrativní a ekonomický 
manažer projektu paní Vlasta Lebedová, která svým podpisem stvrzuje správnost formální a účetní stránky 
dokladu.  Věcnou stránku stvrzuje podpisem vedoucí koncepčního a řídícího týmu. 

 

Právo podepisovat mají koordinátoři oborů vzdělání, a to vždy dokumenty, které přímo souvisejí s jejich 
pracovním zařazením do projektového týmu. Za takové dokumenty se považují zejména: 

a. Korespondenci související s oblastí, která odpovídá pracovnímu zařazení 
b. Dílčí hodnotící zprávy, tiskové zprávy 
c. Tiskové zprávy 
d. Zprávy z jednání, prezenční listiny 
e. Vlastní pracovní výkazy a pracovní výkazy podřízených členů projektového týmu 
f. …další dokumenty obdobného charakteru 
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G. POUŽITÍ RAZÍTEK A JEJICH VZORY 
 

Pro razítkování dokumentů vzniklých z činností souvisejících s realizací projektu se používají razítka SOŠ a SOU 
Neratovice, která je příjemcem dotace. 

Kulaté razítko  – viz vzor č.1 – se používá vždy spolu s podpisem vedoucí projektového týmu v těchto případech : 

a. na monitorovací zprávy 
b. na závěrečnou zprávu 

 

Vzor razítka č. 1: 

 

 

 

 

 

Hranaté razítko  – viz vzor č. 2  – se používá vždy spolu s podpisem oprávněné osoby uvedené v bodu II.: 

c. ve styku s bankou a platební příkazy 
d. na smlouvách  
e. na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce 
f. v ostatních případech. 

 

Vzor razítka č. 2: 

 

 

 

 

Razítko související s projektem   – viz vzor č. 3  – se používá vždy bez podpisu 

g. na doklady související s projektem 

Vzor razítka č. 3: 

 

 

 

 

 

IV. PODPISOVÉ VZORY 

 

Ing. Marcela Hrejsová _______________________________________ 



 

 

„Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.  

 

Vlasta Lebedová   _______________________________________ 

Ing. Jiří Mánek           __________________________________________ 

 
 

 
II. PLATNOST  

 

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1/1/2009.  

 

V Neratovicích dne 1. 1. 2009    Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy 

 

 


