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�l. 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Základná škola,  Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves (�alej len „ZŠ“) bola zriadená 

ako samostatná rozpo�tová organizácia zria�ovacou listinou zo d�a 1. 7. 2002 pod �. 
j. 013745-001 v zmysle Zákona �. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov, § 63 Zákona �. 29/1984 Zb. o sústave 
základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a §21 ods. 4 písm. b/ 
zákona NR SR �. 303/1995 Z. z. o rozpo�tových pravidlách v znení neskorších 
predpisov. 

2. ZŠ bolo pridelené identifika�né �íslo organizácie 35546077. 
3. Sídlom ZŠ je Spišská Nová Ves, O. Kožucha 11.  
4. Organiza�ný poriadok  upravuje vnútornú organizáciu ZŠ, oblas�  jej riadenia 

a �innosti, de�bu práce a pôsobnos� jednotlivých úsekov. 
5. Tento organiza�ný poriadok je základnou internou organiza�nou  normou ZŠ, ur�uje 

organiza�nú štruktúru, vymedzuje �innos� a zodpovednos� vedúcich zamestnancov, 
 je vydaný v súlade s § 3 ods. 3 Vyhlášky MŠ SR 320/2008 o základnej škole.  

6. ZŠ je výchovno-vzdelávacím zariadením.  
7. Predmetom �innosti ZŠ je výchovno-vzdelávacia �innos� pre primárne vzdelanie 

a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov, výroba, konzumácia a odbyt jedál a nápojov 
pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov. 

8. ZŠ je právnická osoba, v právnych vz�ahoch vystupuje vo svojom mene a má 
zodpovednos� vyplývajúcu z týchto vz�ahov. Svoju �innos� finan�ne zabezpe�uje 
samostatne na základe rozpo�tu pre prenesené kompetencie, rozpo�tu pre originálne 
kompetencie, doplnkových a vlastných mimorozpo�tových zdrojov.  

9. Sú�as�ou ZŠ je školský klub detí, školské stredisko záujmovej �innosti a školská 
jedále�.  

10. ZŠ a jej sú�asti riadi riadite� školy, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy    
zria�ovate�.  

�l. 2 
Organiza�ná štruktúra 

 
1. ZŠ sa �lení na jednotlivé útvary (nákladové strediská)  a úseky, ktoré komplexne 
zabezpe�ujú a koordinujú úlohy školy v zmysle zria�ovacej listiny: 

 
�lenenie školy na útvary : 1. Základná škola - ZŠ 
                                           2. Školský klub detí - ŠKD 
                                           3. Zariadenie školského stravovania 
    4. Školské stredisko záujmovej �innosti 
 
Jednotlivé útvary sú riadené vedúcimi zamestnancami ZŠ pod�a  ich úsekov.   

 
a) Úsek riadite�a školy (zah��a v sebe priamo alebo prostredníctvom vedúcich 

ostatných úsekov všetky útvary školy. 
b) Úsek pedagogického zástupcu pre I. stupe� (zah��a v sebe útvar ZŠ (1. stupe�, 

asistentov u�ite�a)  a útvar ŠKD – pravidelná �innos�) 
c) Úsek pedagogického zástupcu pre II. stupe� (zah��a v sebe útvar ZŠ (2. stupe�, 

nepedagogických zamestnancov), útvar ŠKD – nepravidelná �innos�, útvar ŠSZ� 
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 d) Úsek školského stravovania – zah��a v sebe útvar zariadenia školského 
stravovania.  
 
2.   Organiza�né �lenenie ZŠ predstavujú jej jednotlivé úseky. Úseky sú  organiza�né 

celky, ktoré komplexne zabezpe�ujú a koordinujú vä�ší rozsah vzájomne súvisiacich 
�inností ur�itého zamerania. Na �ele úsekov sú vedúci zamestnanci ZŠ, ktorí sú 
priamo podriadení riadite�ovi ZŠ. 

3.   Riadite� ZŠ, ako aj �alší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých 
stup�och riadenia ZŠ, sú oprávnení ur�ova� a uklada� podriadeným zamestnancom 
školy pracovné úlohy, organizova�, riadi� a kontrolova� ich prácu a dáva� im na ten 
ú�el záväzné pokyny. 

4.  Riadite� ZŠ a ostatní vedúci zamestnanci ZŠ sú v zmysle plánu vnútornej kontroly 
priamo zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh, sú povinní osobne 
kontrolova� plnenie úloh a sú povinní osobne kontrolova�  plnenie úloh nimi riadeného 
organiza�ného útvaru alebo úseku, prijíma� opatrenia na odstra�ovanie nedostatkov, 
ihne� o nich informova� riadite�a ZŠ, prípadne podáva� návrhy na uplatnenie sankcií 
vo�i zodpovedným zamestnancom nimi riadeného útvaru alebo úseku. 

 
�lánok 3 

Riadenie školy a zodpovednos�  
 
Riadite� školy riadi všetky úseky bu� priamo alebo aj za pomoci vedúcich jednotlivých 
úsekov (pedagogickí zástupcovia RŠ, vedúca ŠJ) 
 

A. Úsek riadite�a školy 
 

Úsek riadite�a školy je v priamej kompetencii  riadite�a školy, tvoria ho: 

1. pedagogický zástupca pre I. stupe� 

2. pedagogický zástupca pre II. stupe� 

3. výchovný poradca 

4. špeciálny pedagóg 

5. koordinátor IND tried na 1. stupni 

6. koordinátor IND tried na 2. stupni 

7.  ekonómka a mzdová ú�tovní�ka školy 

     8. tajomní�ka školy 

 9. vedúca ŠJ 

      10. technik BOZP a PO 
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1.   ZŠ riadi riadite�, ktorá  vykonáva štátnu správu v prvom stupni (§ 5 ods.1,2,3 zákona �. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších 
zmien a doplnkov).  

   
1.1.  Rozhoduje o: 
a) náležitostiach uvedených v § 5 ods.3 zákona �. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve, 
b) prijatí žiaka do školy, 
c) odklade za�iatku povinnej školskej dochádzky žiaka, 
d) dodato�nom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, 
e) oslobodení žiaka od povinnosti dochádza� do školy, 
f) oslobodení žiaka od vzdelávania v jednotlivých vyu�ovacích predmetoch alebo ich 

�astiach, 
g) povolení plni� povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 
h) uložení výchovných opatrení, 
i) povolení vykona� komisionálnu skúšku, 
j) povolení vykona� skúšku z jednotlivých vyu�ovacích predmetov aj uchádza�ovi, 

ktorý nie je žiakom školy, 
k) ur�ení príspevku zákonného zástupcu žiaka na �iasto�nú úhradu nákladov za 

starostlivos�  poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení, 
l) individuálnom vzdelávaní žiaka, 
m) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky 

so súhlasom zastupite�ského úradu iného štátu 
n) individuálnom vzdelávaní žiaka v zahrani�í 
o) umožnení štúdia žiaka pod�a individuálneho u�ebného plánu, 
p) prijatí žiaka so ŠVVP na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a 

písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
q) zmenách vnútornej organizácie ZŠ, 
r) koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja, 
s) personálnych záležitostiach vo všeobecnej aj konkrétnej rovine, 
t) prijímaní všetkých zamestnancov do pracovného pomeru, 
u) rozviazaní pracovného pomeru  so zamestnancami,  
v) všetkých  dohodách ZŠ s jej  partnermi, 
w) vysielaní zamestnancov na pracovné cesty (§ 57 Zákonníka práce),  
x) hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov a pracovných 

kolektívov, 
y) ur�ení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancom pod�a plánu dovoleniek 

ur�eného s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu pod�a § 
111 ZP, 

z) zaria�ovaní práce nad�as a vhodnom �ase �erpania náhradného vo�na, prípadne 
o vhodnej úprave pracovného �asu pod�a § 97 ZP, 

aa) poskytovaní pracovného vo�na pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany 
zamestnanca § 136 až 141 ZP 

bb) na zverovaní kabinetných zbierok zamestnancom (u�ite�om – správcom kabinetov) 
nástrojov, osobných ochranných pracovných prostriedkov, prípadne iných 
podobných predmetov základe písomného poverenia pod�a § 177 až 191 ZP 
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1.2. Zodpovedá za: 
a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov ur�ených pre školu, ktorú riadi, 
b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného 

programu, 
c) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

�innosti  školy a školského zariadenia, 
d) úrove� výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia, 
e) rozpo�et, financovanie a efektívne využívanie finan�ných prostriedkov ur�ených na 

zabezpe�enie �innosti školy alebo školského zariadenia, 
f) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo 

školského zariadenia, 
g) za prípravu uznesení z PR a opatrení z pracovných porád, 
h) prijímanie a riešenie prípadných s�ažností, podnetov a návrhov 
i) za vypracovávanie rozvojových projektov zamestnancami školy, 
j) dodržiavanie kolektívnej zmluvy,  
k) za tvorbu a �erpanie sociálneho fondu,  
l) za kontinuálne vzdelávanie pod�a ro�ného plánu kontinuálneho vzdelávania,  
m) zodpovedá za zabezpe�enie a vedenie školského registra v súlade s § 58 a § 59 

zákona �. 317/2009 Z. z.  
n) každoro�né hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 
 
1.3. Vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade:    
a) organiza�ný poriadok školy, 
b) pracovný poriadok školy / prerokuje  sa aj v ZO OZ/, 
c) vnútorný poriadok školy / prerokuje sa aj v Rade školy/, 
d) prevádzkový poriadok školy /schva�uje RÚVZ/, 
e) prevádzkové poriadky pre telocvi��u, odborné u�ebne a pracoviská, ktoré bližšie 

ur�ujú organizáciu a bezpe�nos� prevádzky /vypracuje technik BOZP/, 
f) rokovací poriadok pedagogickej rady, 
g) školský vzdelávací program, ktorý si môže zria�ovate� vyžiada�, 
h) plán práce školy na príslušný školský rok /schva�uje PR/, 
i) vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej legislatívy 

rozpracované na podmienky školy, 
j) kolektívnu zmluvu /po dojednaní s ZO OZ/. 
k) vydáva zásady hodnotenia zamestnancov pod�a § 52 ods. 4 zákona 317/2009 

v pracovnom poriadku  
l) v súlade s § 32 ods. 3 zákona 317/2009 Z. z. ur�uje štruktúru kariérových pozícií po 

prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zria�ovate�om,  
m) vydáva ro�ný plán kontinuálneho vzdelávania po vyjadrení zria�ovate�a.  
 
1.4. Poskytuje zria�ovate�ovi: 
a) údaje o školskom registri žiakov k 15. septembru príslušného školského roka, 
b) zoznam všetkých zapísaných žiakov do 1. ro�níka do 15. apríla kalendárneho roka. 
c) údaje zo školského registra zamestnancov v zmysle § 58 zákona �. 317/2009 Z. z.  

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov najmenej jedenkrát ro�ne pod�a stavu k 15. septembru 
príslušného školského roka.  
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1.5. Predkladá zria�ovate�ovi na schválenie a Rade školy na vyjadrenie: 
a) návrhy na po�ty prijímaných žiakov, 
b) návrh na úpravy v u�ebných plánoch a v skladbe vyu�ovaných volite�ných a 

nepovinných predmetov a predpokladané po�ty žiakov v týchto predmetoch, 
c) návrh rozpo�tu, 
d) návrh na vykonávanie podnikate�skej �innosti školy alebo školského zariadenia, 
e) správu o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach pod�a § 14 

ods. 5 písm. e) zákona 596/2003 Z. z.  
f) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, 
g) koncep�ný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej 

na dva roky a každoro�ne jeho vyhodnotenie, 
h) informáciu o pedagogicko-organiza�nom a materiálno-technickom zabezpe�ení 

výchovno-vzdelávacieho procesu 
 

1.6.  Vymenúva: 
a) komisiu na výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov pod�a § 

5 ods. 1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v zmysle 
neskorších zmien a doplnkov, 

b) vedúcich zamestnancov na miesta �alších vedúcich zamestnancov, u ktorých 
výberové konanie neur�uje pracovný poriadok.  

c) komisiu na komisionálne preskúšanie žiakov, 
d) inventariza�nú, vyra�ovaciu a likvida�nú komisiu, 
e) škodovú komisiu, 
f) stravovaciu komisiu, 
g) komisiu na prešetrenie a odškodnenie registrovaného školského úrazu. 

 
1.7. Schva�uje: 
a) rozvrh hodín na príslušný školský rok /po prerokovaní v PR/,  
b) rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a pridelenie triednictva,  
c) rozvrh dozorov,  
d) výchovné opatrenia žiakom /po prerokovaní v PR/,  
e) plány triednych u�ite�ov, výletov a exkurzií,  
f) nad�asovú prácu všetkých zamestnancov,  
g) pracovné cesty zamestnancov,  
h) plán dovoleniek /po prerokovaní so ZO OZ a v PR/,  
i) osobné príplatky a odmeny /na písomný návrh ich vedúcich zamestnancov/,  
j) poskytovanie pracovného vo�na pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany 

zamestnanca § 136 až 141 ZP 
k) v mene organizácie /ako štatutár PO/ kolektívnu zmluvu, 
l) vnútorné dokumenty ZŠ, 

 
1.8.  Spolupracuje: 
a) so zria�ovate�om, samosprávou a mestským zastupite�stvom, 
b) školami a školskými zariadeniami v meste a na ostatných úrovniach, 
c) s nadriadenými orgánmi, 
d) Radou školy a Radou rodi�ov, 
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e) so spolo�enskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v meste a na ostatných 
úrovniach. 

 
Riadite�a ZŠ v �ase jeho neprítomnosti zastupuje štatutárny zástupca riadite�a školy, 
ktorým je pedagogický zástupca pre I. stupe�, a to  v rámci rozsahu poverenia. Na základe 
poverenia riadite�a školy môže v �ase jeho neprítomnosti zastupova� aj iný ním poverený 
vedúci zamestnanec alebo iný ním poverený zamestnanec  v rámci jemu danej 
pôsobnosti.  Poverenie musí by� urobené písomne a musí v �om by� uvedený rozsah 
oprávnenia povereného zamestnanca. 
Pri odvolaní riadite�a školy poverí zria�ovate� pedagogického zamestnanca ZŠ jej 
vedením do vymenovania nového riadite�a školy. 
 
 Výchovná poradky�a 
 
Je priamo podriadená  riadite�ovi školy.  Riadite� školy menuje výchovnú poradky�u 
z radov pedagogických zamestnancov školy.  Výchovná poradky�a v prípade potreby 
sprostredkuje de�om a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, 
psychoterapeutické, reeduka�né a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi 
u�ite�mi. Úzko spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy, odbornými 
zamestnancami poradenských zariadení /§ 134 ods. 3 zákona 542/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní/. Plní  vyu�ovaciu povinnos� pod�a rozvrhu, vtedy je ako u�ite�ka priamo 
podriadená pedagogickému zástupcovi riadite�a školy pre II. stupe�.  
 

4.1. Výchovná poradky�a zodpovedá najmä za: 
a) riešenie všetkých výchovných problémov žiakov, 
b) za spoluprácu s ÚPSVaR, 
c) evidenciu a v�asné hlásenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky na nižšom 

sekundárnom stupni vzdelania zria�ovate�ovi, sociálnej kuratele a polícii na �alšie 
konanie  

d) správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich so svojou �innos�ou, 
e) kariérové poradenstvo žiakom a rodi�om, 
f) za spoluprácu so strednými školami, 
g) pedagogicko-organiza�né zabezpe�enie aktivít kariérneho poradenstva na škole, 
h) vypracovanie správ o výchovno-vzdelávacích problémoch žiakov vyžiadaných 

štátnymi orgánmi, 
i) kompletné a v�asné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,  
j) koordináciu pedagogických zamestnancov školy pri riešení aktuálnych výchovných 

problémov žiakov, 
k) vypracovanie návrhov na prijímanie optimálnych riešení pri výchovných problémoch 

žiakov, 
l) zabezpe�ovanie materiálov a pomôcok pre informa�nú a poradenskú prácu 

profesijnej orientácie žiakov 
m) evidencia žiakov kon�iacich školskú dochádzku a spracovanie preh�adov o 

profesijnej orientácii žiakov od piateho ro�níka. 
n) pracovanie a odovzdávanie preh�adov o rozmiest�ovaní žiakov kon�iacich povinnú 

školskú dochádzku  
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Plní i �alšie úlohy ur�ené riadite�om školy 
 
Špeciálny pedagóg 

Je priamo podriadený  riadite�ovi školy.  Školský špeciálny pedagóg zodpovedá najmä za: 
- vypracovanie individuálnych vzdelávacích plánov pre za�lenených žiakov príslušným 
poradenským zariadením, 
- dodržiavanie záverov  odborných vyšetrení CPPPaP zodpovednými pedagogickými 
zamestnancami, 
- správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich so svojou �innos�ou, 
- vypracovanie a odoslanie návrhov na odborné vyšetrenie žiakov s poruchami správania 
- dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP 
všetkými pedagogickými zamestnancami, 
-  v�asnú diagnostiku žiakov s ŠVVP, 
- informovanos� zákonných zástupcov o všetkých dôsledkoch nerešpektovania záverov 
odborných zamestnancov CPPPaP ako i o možnostiach �alšieho vzdelávania žiakov 
s ŠVVP /§ 61 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní/, 
- kompletné a v�asné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov. 
- vyh�adávanie a evidencia žiakov, u ktorých sa prejavujú : 

- výchovné �ažkosti a poruchy správania, 
- �ažkosti a poruchy v u�ení, 
- skryté zdravotné postihnutie, 
- zmenená pracovná spôsobilos�, 
- sociálne problémy 

     - riešenie prevencie na úseku uvedených problémov. 
     - zabezpe�enie dokumentácie spojenú so žiakmi so ŠVVP 
     - v spolupráci s triednymi u�ite�mi sa podie�a na vypracovaní a prehodnocovaní IVP pre 
integrovaných žiakov 
- koordinuje a usmer�uje prácu ostatných špeciálnych pedagógov na škole 
- poskytuje poradenskú �innos� ostatným kolegom, žiakom a ich rodi�om 
- plní i �alšie úlohy ur�ené riadite�om školy 
 
Koordinátor IND tried na I. stupni  
Koordinátor IND tried na II. stupni  
- je  priamo podriadený  riadite�ovi školy 
- koordinuje prácu u�ite�ov IND tried na 1., rsp. 2. stupni 
- metodicky a odborne usmer�uje prácu u�ite�ov v týchto triedach pod�a najnovších 
poznatkov  
- je zodpovedný za predkladanie iniciatívnych návrhov na zlepšenie práce v IND triedach  
- hospituje a o výsledkoch hospitácií ako i o pohospita�ných rozboroch informuje 
príslušného zástupcu školy 
- zodpovedá za spôsob prezentácie IND tried na verejnosti pri náborových aktivitách  
- v spolupráci so špeciálnym pedagógom pripravuje propaga�né materiály o nadaných 
žiakoch a realizuje pre rodi�ov stretnutia za ú�elom ich vzájomného usmernenia pri 
pomoci vo výchove a vzdelávaní nadaných detí  
- pod�a potreby sa zú�ast�uje triednych rodi�ovských združení 
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Ekonómka a mzdová ú�tovní�ka školy 

      Je priamo podriadená  riadite�ovi školy a zodpovedá najmä za: 
a) vypracovanie podkladov  k rozpo�tu na kalendárny rok pod�a príslušných 

predpisov, 
b) dodržiavanie rozpo�tových pravidiel a predpisov o finan�nom hospodárení,  
c)  vypracovanie návrhu rozpo�tových opatrení v zmysle schváleného rozpo�tu, 

vypracúva podklady k spracovaniu ro�ného rozpo�tu školy a ro�ného plánu na 
neinvesti�né a investi�né práce, rekonštrukcie, vypracováva celkový rozpo�et 
ro�ných výdavkov na údržbu, vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpo�tových 
pravidiel a predpisov o finan�nom hospodárení a vypracováva návrh opatrení na 
zabezpe�enie splnenia úloh rozpo�tu, 

d) vypracovanie a vecnú správnos� vnútorných smerníc ekonomického charakteru 
a ich predloženie riadite�ovi školy na schválenie, 

e) vypracovanie podkladov pre hospodárske zmluvy, 
f) vedenie ú�tovníctva a jeho mesa�né uzávierky, vedie všetku ú�tovnú evidenciu t.j. 
celkovú ú�tovnú agendu školy, odsúhlasuje komplexne syntetické ú�ty súvisiace 
s ú�tovaním výdavkovej a príjmovej �asti rozpo�tu, zodpovedá za kone�né výsledky 
vo výdavkovej a príjmovej �asti rozpo�tu pre údaje výkazníctva za sledované 
obdobie, kontroluje náležitosti ú�tovných dokladov po formálnej a vecnej stránke,  
vecnú správnos� faktúr a ich uhrádzanie v termíne splatnosti, evidenciu a správnu 
vecnos� ú�tovných dokladov,  
g) vlastnoru�ným podpisom potvrdzuje, že formálna stránka predložených  
ú�tovných a hospodárskych dispozícií bola prekontrolovaná, �i sú pri faktúrach 
doložené objednávky, dodacie listy, hospodárske zmluvy, vyzna�ený nákup DHM 
a u�ebných pomôcok, �i bol dodržiavaný zákon o verejnom obstarávaní,  
štvr�ro�ne predkladá na  MÚ výkazy príjmov a výdavkov, rozbory hospodárenia za 
sledované obdobie, 

h) vyhotovenie objednávok školy, za vedenie knihy objednávok a faktúr, 
i) za archiváciu svojich písomností, evidenciu a vecnú správnos� cestovných príkazov 

a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách, 
j) za v�asné vystavenie všetkých platových príkazov (ope�iatkovanie, obstaranie 

podpisov osôb) 
k)  pravidelné odpisovanie hodnoty majetku pod�a VZN mesta, spoluprácu 

s finan�ným oddelením MsÚ, 
l) bezpe�nos� informa�ného systému, ktorý využíva, 
m) správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s ekonomickou �innos�ou 

školy, 
n) kompletné a v�asné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov, 
o) vypracovanie podkladov a dodržiavanie platnej legislatívy, VZN mesta 

a vnútorných smerníc  pre verejné obstarávanie tovarov a služieb, 
p) inventarizáciu majetku školy, zabezpe�uje inventarizáciu pod�a zákona o 

inventarizácií  hospodárskych prostriedkov, zodpovedá za vedenie ústredného 
inventára školy a za �iastkové inventáre vedúcich kabinetov, pod�a návrhov 
�iastkových inventariza�ných  komisií uskuto��uje vyra�ovanie DHM z ú�tovnej 
evidencie, spolupracuje so škodovou komisiou, 
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q) spolupracuje pri vypracovaní projektov, pripravuje mesa�né preh�ady �erpania 
finan�ných prostriedkov, vykonáva štvr�ro�né rozbory hospodárenia s finan�nými 
prostriedkami; štvr�ro�né, polro�né a ro�né štatistické výkazy. 

r)  zabezpe�uje personálnu politiku v priamom prepojení  na problematiku 
odme�ovania, 

s) vedie pracovno-právnu a personálnu agendu zamestnancov školy (pracovné 
zmluvy, platové dekréty, platové postupy, osobné spisy pracovníkov, písomné 
vypracovanie platových dekrétov pod�a platných mzdových predpisov 
a vnútorných smerníc), kompletnú a správnu likvidáciu miezd a ostatných 
finan�ných nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru všetkých zamestnancov, 
(pripravuje mesa�né zmeny pre likvidáciu miezd, kontroluje výplatné lístky, 
vybavuje prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej pois�ovne pre novo 
nastupujúcich   a odchádzajúcich zamestnancov), 

t) evidenciu �erpania dovolenky na zotavenie všetkých zamestnancov, 
u)  evidenciu dochádzky, LV, O�R a iných prekážok v práci prevádzkovými 

zamestnancami, 
v) evidenciu a správnu vecnos� nad�asovej práce prevádzkových zamestnancov, 

spolupracuje s da�ovým úradom, úradom práce, sociálnou a zdravotnou 
pois�ov�ou, vedie a archivuje mzdové listy pracovníkov, zabezpe�uje ro�né 
zú�tovanie poistného zamestnancov, zodpovedá za úplnos� a správnos� dokladov 
pre DNP a pre prídavky na deti, zabezpe�uje vydávanie potvrdení zamestnancom 
na požiadanie, 

w)  zabezpe�uje vydávanie potvrdení pri ukon�ení zamestnania (obsahujúce údaje 
o zamestnaní  s uvedením skuto�nosti pre posúdenie nároku na dovolenku na 
zotavenie, záväzkov pracovníkov vo�i organizácii, vykonávaných zrážok 
zamestnancov), 

x)  po uplynutí  kalendárneho  roku vyp��a eviden�né listy o dobe zamestnania 
zárobku a pod�a potreby ich odovzdáva sociálnej pois�ovni,  

y)  zabezpe�uje, aby da�ové vyhlásenia pracovníkov boli v�asné a aktuálne, priznáva 
a zastavuje vyplácanie da�ového bonusu na deti a da�ových ú�av, zodpovedá za 
správnos� zrážok zo mzdy, zodpovedá za riadne vedenie mzdovej a personálnej 
agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou v súvislosti s platnými 
predpismi  a ich archiváciu, je zodpovednou osobou na základe zákona o ochrane 
osobných údajov, zodpovedá za správnos� evidencie osobných spisov 
zamestnancov a ich aktualizáciu, archiváciu, uskladnenie, príp. odstúpenie 
novému zamestnávate�ovi. 

z)  evidenciu poistenia žiakov – krádež a strata vecí, evidenciu poistenia žiakov – 
úrazové poistenie, 
 
 

 
Tajomní�ka školy  
Je priamo podriadená  riadite�ovi školy a zodpovedá najmä za: 

a) prijímanie, rozde�ovanie a odosielanie pošty pod�a registratúrneho plánu a vecnej 
príslušnosti jednotlivým zamestnancom, vyhotovovanie korešpondencie riadite�ovi 
školy a ostatným vedúcim zamestnancom, vyhotovuje korešpondencie  riadite�a 
a vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení  s inými inštitúciami, 
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zabezpe�uje prijímanie  poštových zásielok a odnášku zásielok na poštu, 
b) vyhotovenie objednávok školy, vedenie pokladni�nej knihy školy a dokumentáciu 

pokladni�ných operácií, evidenciu a vyplácanie dopravného a motiva�ných štipendií 
žiakom v zmysle platnej legislatívy, 

c) evidovanie úloh, príkazov uložených riadite�om, kontrolu ich plnenia, 
d) potvrdenia o školskej dochádzke žiakov, 
e) archív – registratúru školy, 
f) evidenciu školských úrazov, 
g) zabezpe�uje postenie budov a areálu školy 
h) kompletné a v�asné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov, 
i) za vedenie skladu /na �istiace potreby/, 
j) vydáva a spracuváva  vzdelávacie a kultúrne poukazy od žiakov 
k) zabezpe�uje styk s pracovnou zdravotnou službou a jej agendu 
l) má na starosti používanie rozhlasu a technicky zabezpe�uje vysielanie relácií 

prostredníctvom školského rozhlasu 
m) vykonáva kopírovacie služby pre školu 
n) má na starosti výdaj kníh pre žiakov a u�ite�ov školy 
o) spolupracuje pri agende BOZP a PO. 

 
 Technik BOZP 

�innos� vykonáva dodávate�ským spôsobom, zodpovedá najmä za: 
a) vypracovanie plánu revízií a kontrol v zmysle platnej legislatívy, 
b) vypracovanie prevádzkových poriadkov pre telocvi��u, odborné u�ebne a ostatné 

prevádzky a ich predloženie riadite�ovi školy na schválenie, 
c) zabezpe�enie odstránenia zistených závad a nedostatkov pri revíziách 

a kontrolách, 
d) pravidelné školenia zamestnancov z oblasti BOZP, 
e) kompletné a správne vedenie dokumentácie súvisiacej s BOZP na škole, 
f) bezpe�nostné zna�enie v areáli školy, 
g) za prešetrovanie prí�in registrovaných školských úrazov. 

 
 

Ekonómka a mzdová ú�tovní�ka ŠSZ� 
Je priamo podriadená  riadite�ovi školy a zodpovedá najmä za: 

a) vypracovanie podkladov  k rozpo�tu na kalendárny rok pod�a príslušných 
predpisov, 

b) dodržiavanie rozpo�tových pravidiel a predpisov o finan�nom hospodárení,  
c)  vykonávanie dozoru nad dodržiavaním rozpo�tových pravidiel a predpisov 

o finan�nom hospodárení a vypracováva návrh opatrení na zabezpe�enie 
splnenia úloh rozpo�tu, 

d) vypracovanie a vecnú správnos� vnútorných smerníc ekonomického charakteru 
a ich predloženie riadite�ovi školy na schválenie, 

e) vypracovanie podkladov pre hospodárske zmluvy, 
f) vedenie ú�tovníctva a jeho mesa�né uzávierky, zodpovedá za kone�né výsledky vo 
výdavkovej a príjmovej �asti rozpo�tu pre údaje výkazníctva za sledované obdobie, 
kontroluje náležitosti ú�tovných dokladov po formálnej a vecnej stránke,  vecnú 
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správnos� faktúr a ich uhrádzanie v termíne splatnosti, evidenciu a správnu vecnos� 
ú�tovných dokladov,  
g) vlastnoru�ným podpisom potvrdzuje, že formálna stránka predložených  
ú�tovných a hospodárskych dispozícií bola prekontrolovaná, �i sú pri faktúrach 
doložené objednávky, dodacie listy, hospodárske zmluvy, vyzna�ený nákup DHM 
a u�ebných pomôcok, �i bol dodržiavaný zákon o verejnom obstarávaní,  
štvr�ro�ne predkladá na  MÚ výkazy príjmov a výdavkov, rozbory hospodárenia za 
sledované obdobie, 

h) vyhotovenie objednávok ŠSZ� a faktúr, 
i) za archiváciu svojich písomností, evidenciu a vecnú správnos� cestovných príkazov 

a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách, 
j) za v�asné vystavenie všetkých platových príkazov (ope�iatkovanie, obstaranie 

podpisov osôb) 
k)  pravidelné odpisovanie hodnoty majetku pod�a VZN mesta, spoluprácu 

s finan�ným oddelením MsÚ, 
l) bezpe�nos� informa�ného systému, ktorý využíva, 
m) správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s ekonomickou �innos�ou 

ŠSZ�, 
n) kompletné a v�asné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov, 
o) vypracovanie podkladov a dodržiavanie platnej legislatívy, VZN mesta 

a vnútorných smerníc  pre verejné obstarávanie tovarov a služieb, 
p) inventarizáciu majetku ŠSZ�, zabezpe�uje inventarizáciu pod�a zákona o 

inventarizácií  hospodárskych prostriedkov,  
q) spolupracuje pri vypracovaní projektov, pripravuje mesa�né preh�ady �erpania 

finan�ných prostriedkov, vykonáva štvr�ro�né rozbory hospodárenia s finan�nými 
prostriedkami; štvr�ro�né, polro�né a ro�né štatistické výkazy. 

r)  zabezpe�uje personálnu politiku v priamom prepojení  na problematiku 
odme�ovania, 

s) vedie pracovno-právnu a personálnu agendu zamestnancov ŠSZ� (pracovné 
zmluvy, platové dekréty, platové postupy, osobné spisy pracovníkov, písomné 
vypracovanie platových dekrétov pod�a platných mzdových predpisov 
a vnútorných smerníc), kompletnú a správnu likvidáciu miezd a ostatných 
finan�ných nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru všetkých zamestnancov, 
(pripravuje mesa�né zmeny pre likvidáciu miezd, kontroluje výplatné lístky, 
vybavuje prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej pois�ovne pre novo 
nastupujúcich   a odchádzajúcich zamestnancov), 

t) evidenciu �erpania dovolenky na zotavenie všetkých zamestnancov, 
u)  evidenciu dochádzky, LV, O�R a iných prekážok v práci prevádzkovými 

zamestnancami, spolupracuje s da�ovým úradom, úradom práce, sociálnou 
a zdravotnou pois�ov�ou, vedie a archivuje mzdové listy pracovníkov, 
zabezpe�uje ro�né zú�tovanie poistného zamestnancov, zodpovedá za úplnos� 
a správnos� dokladov pre DNP a pre prídavky na deti, zabezpe�uje vydávanie 
potvrdení zamestnancom na požiadanie, 

v)  zabezpe�uje vydávanie potvrdení pri ukon�ení zamestnania (obsahujúce údaje 
o zamestnaní  s uvedením skuto�nosti pre posúdenie nároku na dovolenku na 
zotavenie, záväzkov pracovníkov vo�i organizácii, vykonávaných zrážok 
zamestnancov), 
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w)  po uplynutí  kalendárneho  roku vyp��a eviden�né listy o dobe zamestnania 
zárobku a pod�a potreby ich odovzdáva sociálnej pois�ovni,  

x)  zabezpe�uje, aby da�ové vyhlásenia pracovníkov boli v�asné a aktuálne, priznáva 
a zastavuje vyplácanie da�ového bonusu na deti a da�ových ú�av, zodpovedá za 
správnos� zrážok zo mzdy, zodpovedá za riadne vedenie mzdovej a personálnej 
agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou v súvislosti s platnými 
predpismi  a ich archiváciu, je zodpovednou osobou na základe zákona o ochrane 
osobných údajov, zodpovedá za správnos� evidencie osobných spisov 
zamestnancov a ich aktualizáciu, archiváciu, uskladnenie, príp. odstúpenie 
novému zamestnávate�ovi. 

y)  evidenciu poistenia žiakov – krádež a strata vecí, evidenciu poistenia žiakov – 
úrazové poistenie, 

 
 
�l. 4  
 

B.  Úsek pedagogického zástupcu pre I. stupe� 
 

Úsek pedagogického zástupcu pre I. stupe� je nepriamo riadený RŠ prostredníctvom 
pedagogického zástupcu riadite�a školy pre I. stupe� (�alej len „zástupcu“), ktorého  
vymenúva do funkcie a odvoláva ho z nej  riadite� školy. Je priamo podriadený 
riadite�ovi školy. V �ase neprítomnosti RŠ je štatutárnym zástupcom RŠ v rozsahu 
písomného poverenia.  Zodpovedá za pedagogickú a odbornú úrove� výchovno – 
vzdelávacieho procesu žiakov        0. – 4. ro�níka a ŠKD. Úsek pedagogického 
zástupcu pre I. stupe� tvoria: 

- vedúca MZ 
- ostatní u�itelia 0. – 4. ro�níka 

 - vedúca ŠKD 
       - ostatné vychovávate�ky ŠKD 

 - asistenti u�ite�a 
3.1.    Pedagogický zástupca RŠ pre I. stupe�  zodpovedá najmä za: 
a) pridelenie úväzkov u�ite�om pod�a aprobácie na I. stupni  
b) ur�enie priamej výchovnej práce vychovávate�kám ŠKD 
c) vypracovanie rozvrhu hodín na príslušný školský rok, 
d) vypracovanie plánu s�ahovania skupín na delené predmety 
e) vypracovanie rozvrhu dozorov na chodbách a v ŠJ, 
f) pedagogicko-organiza�né zabezpe�enie výchovno-vzdelávacieho procesu na 

ISCED I, 
g) za úrove� práce metodických orgánov a výkon hospita�nej �innosti na svojom 

úseku  
h) kompletné a v�asné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov, 
i) dodržiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, plnenie uznesení 

PR a opatrení pracovných porád pedagogickými zamestnancami svojho úseku, 
j) evidenciu neprítomných u�ite�ov a vychovávateliek  a za kvalifikované zastupovanie 

po�as ich neprítomnosti, 
k) mesa�né výkazy zastupovania, podklady na vyplatenie nad�asovej práce, 

evidenciu LV, O�R, náhradného vo�na, 
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l) návrhy na osobné príplatky a zmeny osobných príplatkov zamestnancom školy, 
ktorým je pod�a organiza�ného poriadku priamym nadriadeným, ktoré predkladá 
RŠ.  

m) sledovanie všetkých porušení pracovného poriadku a �alších interných  predpisov 
školy zamestnancami školy a navrhuje opatrenia na odstránenie daného stavu. 

n) efektívne využívanie a hospodárenie s finan�nými prostriedkami školy pri 
organizovaní zastupovania a s tým súvisiacimi nárokmi zamestnancov a iných 
ekonomických �inností na zverenom úseku, 

o) Usmer�ovanie  a kontrolu práce u�ite�ov v oblasti 
- triednej dokumentácie,  
- dokumentácie preradených žiakov, 
- dokumentácie žiakov k novému školskému roku, 
- testov, písomných prác, 
- u�ebníc, pracovných zošitov a ostatných materiálov.     

p) kontrolu zamestnancov, ktorým je priamym nadriadený, ich dodržiavanie 
pracovného poriadku, vyu�ovacieho   a pracovného �asu a dozorov na chodbách 
a v ŠJ.  

q) kontrolu práce a plnenie plánov MZ. 
r) prípravu podkladov k analýze výchovno – vzdelávacích výsledkov a správania 

žiakov         0. – 4. ro�níka a ŠKD. 
s) prípravu podkladov pre rokovanie PR, pracovných porád a ich vedenie, 
t) úrove� vedenia pedagogickej dokumentácie na svojom úseku, 
u) koordináciu výcvikov, výletov, exkurzií, besied, sú�aží, ŠvP a pod. na zverenom 

úseku, 
v) archiváciu všetkých písomností svojho úseku, 
w) v�asné informovanie riadite�a školy o všetkých závažných skuto�nostiach, ktoré 

majú vplyv na výchovno-vzdelávaciu �innos�  na úseku, ktorý priamo riadi, 
x) vypracovanie ro�ného plánu ŠKD.  
y) za riešenie prípadných s�ažností, overuje ich opodstatnenos�, pripravuje podklady 

a návrhy na riešenie za svoj úsek. 
z) v spolupráci s vedúcou MZ pripravuje výstupné previerky pre I. stupe� z MAT  A 

SJL 
 
Plní aj �alšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej náplne alebo poverenia riadite�a 
školy. 
 

Vedúci MZ 

- vedúci MZ je zodpovedný za metodickú a odbornú úrove� vyu�ovania na I. stupni 
- vedúci MZ je odborným poradcom riadite�a školy pre I. stupe� 
- plánovite koordinuje �innos� jednotlivých vyu�ujúcich v rámci I. stup�a 
- prijíma ú�inné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno-
vyu�ovacom procese a návrhy riešení predkladá vedeniu školy 
- hospituje a o výsledkoch hospitácií ako i o pohospita�ných rozboroch informuje 
príslušného zástupcu školy 
- poznatky získané na hospitáciách zovšeobec�uje na zasadnutiach MZ pracovných 
poradách a pedagogických radách 
- kontroluje dodržiavanie vzdelávacích štandardov 
- poskytuje podklady na dotváranie plánu práce školy na školský rok 
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- dáva návrhy na dopl�ovanie kabinetov pomôckami 
- je zodpovedný za vypracovanie ŠVP  
- vedie priamo riadených pracovníkov k plneniu úloh na požadovanej úrovni 
-plní  i �alšie úlohy ur�ené riadite�om, rsp. príslušným zástupcom školy 

 

Vedúca ŠKD 

- vedúca ŠKD je zodpovedná za metodickú a odbornú úrove� práce vychovávateliek v 
ŠKD 
- vedúca ŠKD je odborným poradcom riadite�a školy pre oblas� výchovy a vo�no�asových 
aktivít v ŠKD 
- plánovite koordinuje �innos� jednotlivých vychovávateliek 
- prijíma ú�inné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovnom procese a 
návrhy riešení predkladá vedeniu školy 
- hospituje a o výsledkoch hospitácií ako i o pohospita�ných rozboroch informuje 
príslušného zástupcu školy 
- poznatky získané na hospitáciách zovšeobec�uje na zasadnutiach MZ pracovných 
poradách a pedagogických radách 
- dáva návrhy na dopl�ovanie kabinetu pomôckami 
- je zodpovedná za vypracovanie ŠVP  
- vedie priamo riadených pracovníkov k plneniu úloh na požadovanej úrovni a plní i �alšie 
úlohy ur�ené riadite�om, rsp. príslušným zástupcom školy 
-  
Vychovávate�ky ŠKD 

Vychovávate�ky ŠKD sú priamo podriadené vedúcej ŠKD a pri výkone výchovno-
vzdelávacej �innosti si plnia svoje povinnosti vyplývajúce im z pracovnej zmluvy, z opisu 
súhrnu pracovných �inností, z vnútroorganiza�ných noriem a pokynov nadriadeného 
zamestnanca. Ich povinnos�ou je:  

1. Riadi� sa vnútorným poriadkom školy a klubu. 

2. Dôsledne vies� dokumentáciu ŠKD: 

- výchovné plány, výchovné osnovy a štandardy, ktoré sú sú�as�ou výchovného 
programu ŠKD, 

- triednu knihu, 

- osobný spis die�a�a. 

3. Zú�ast�ova� sa pracovných a pedagogických porád školy alebo sa oboznámi� s ich 
obsahom v zápisnici, �o vychovávate�ka potvrdí podpisom 

4. Na požiadanie sa zú�ast�ova� triednych aj plenárnych zasadnutí ZRŠ. Informova� 
rodi�ov o �innosti ŠKD. 

5. Vychovávate�ky �alej:  

• Plánujú výchovnú �innos�, pripravujú sa na �u, príslušnú dokumentáciu vedú dôsledne 
a esteticky. 

• Robia všetko preto, aby výchovná �as� bola zaujímavá, prí�ažlivá, estetická 
a primeraná veku žiakov. 
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• Zabezpe�ujú jednotnos� výchovného pôsobenia ŠKD a rodiny, pod�a potreby sa 
podie�ajú na príprave triednických RR. Zodpovedajú za výsledky výchovnej práce 
v oddelení. 

• Po�as obeda pomáhajú de�om a vedú ich ku kultúrnemu stolovaniu. Dbajú na 
poriadok, pokoj a disciplínu pri stolovaní, 

• V rámci kolektívnej výchovy zachovávajú individuálny zrete� na každé die�a. 
• Dôkladne poznajú Vyhlášku MŠ SR �. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom 

stredisku záujmovej �innosti, 
• Vychovávate�ka zodpovedá za zverený alebo používaný inventár, kvalitu výchovnej 

práce a pedagogického dozoru. Dbá o svoj odborný rast samoštúdiom, ú�as�ou na 
metodických podujatiach a školeniach. Aktívne prenáša pozitívne prvky z iných 
škôl a vonkajšieho prostredia do podmienok školy. Zú�ast�uje  sa všetkých 
plánovaných alebo operatívnych porád. Pod�a potreby zastupuje iné 
vychovávate�ky alebo vyu�ujúcich. Pod�a pokynov nadriadených sa zú�ast�uje 
prípravy a realizácie aj iných pedagogických, organiza�ných a pomocných 
�inností v zmysle zákonníka práce. 

 
Asistenti u�ite�a 

Asistent u�ite�a je priamo podriadený zástupcovi RŠ pre I. stupe� a pomáha prekonáva� 
zdravotné alebo sociálne bariéry die�a�a a žiaka, jeho nápl� práce ur�uje riadite� školy. 
Hlavnými �innos�ami sú: 

1.      Vo výchovno-vzdelávacom procese: 

a) bezprostredná spolupráca s u�ite�om v triede a s pedagogickými zamestnancami 
školy, 

b) u�ah�ovanie adaptácie die�a�a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
na prostredie školy alebo predškolského zariadenia a pomáhanie pri prekonávaní  
bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia die�a�a alebo žiaka, 

c) spoluorganizovanie �innosti die�a�a alebo žiaka po�as výchovno-vzdelávacieho 
procesu v súlade s pokynmi u�ite�a, 

d) vykonávanie pedagogického dozoru po�as prestávok zameraného na deti 
a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

e) pomáhanie pri príprave u�ebných pomôcok. 
2. Vo vo�no�asových aktivitách organizovaných školou, predškolským zariadením: 

priame vedenie alebo napomáhanie pri �innostiach vo�no�asových aktivít 
(speváckych, hudobných, tane�ných, výtvarných, dramatických a iných), návšteva 
historických a kultúrnych pamiatok, spolo�enské aktivity, športové podujatia 
a podobne. 

3. V spolupráci s rodinou: 
a)        komunikácia s rodi�mi (zákonnými zástupcami) die�a�a alebo žiaka o procese 
výchovy a vzdelávania, 
b) oboznamovanie sa so zdravotným stavom die�a�a alebo žiaka a s jeho rodinným 
prostredím. 

4.    V oblasti  vzdelávacích aktivít – ú�as� na vzdelávacích  podujatiach ur�ených pre 
asistentov  u�ite�a organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na 
túto �innos�. 

       

�l. 5 
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C.  Úsek pedagogického zástupcu pre II. stupe� 
Úsek pedagogického zástupcu pre II. stupe� je nepriamo riadený RŠ prostredníctvom 
pedagogického zástupcu riadite�a školy pre II. stupe�, ktorý je priamo podriadený 
riadite�ovi školy. Do funkcie ho vymenúva a odvoláva ho z nej  riadite� školy. V �ase 
neprítomnosti RŠ a pedagogického zástupcu pre II. stupe� zastupuje RŠ v rozsahu 
písomného poverenia.  
Úsek pedagogického zástupcu pre II. stupe� je priamo riadený pedagogickým zástupcom 
riadite�a školy pre II. stupe�, tvoria ho: 

   -vedúci PK 
- ostatní u�itelia 5. – 9. ro�níka  

 - externí a interní zamestnanci ŠSZ� 
 - vedúci krúžkov v ŠKD 
 - kuri� 
      - školník 

   - upratova�ky 
 

Pedagogický zástupca riadite�a školy pre II. stupe� zodpovedá najmä za: 
a) pedagogicko-organiza�né zabezpe�enie a pedagogickú a  odbornú úrove� 

výchovno – vzdelávacieho procesu žiakov  na ISCED II.  
b) riadenie, kontrolu a usmernenie �innosti u�ite�ov 5. – 9. ro�níka, školníka, kuri�a, 

upratova�iek, zamestnancov ŠSZ�, vedúcich záujmových útvarov v ŠKD. 
c)  pridelenie úväzkov u�ite�om pod�a aproba�ných predmetov na II. stupni, 
d)  za úrove� práce metodických orgánov PK  a výkon hospita�nej �innosti na svojom 

úseku  
e)  za �innos� koordinátorov environmentálnej výchovy, VMR a prevencie drogových 

závislostí a sociopatologických javov   
f) jednotné vedenie pedagogickej dokumentácie a usmernenie a kontrolu prácu 

u�ite�ov v oblasti :  
- triednej dokumentácie,  
- dokumentácie preradených žiakov, 
- dokumentácie žiakov k novému školskému roku, 
- testov, písomných prác, 
- u�ebníc, pracovných zošitov a ostatných materiálov.    

g)  prípravu podkladov k analýze výchovno – vzdelávacích výsledkov a správania 
žiakov         5. – 9. ro�.      

h)  prípravu a riadenie pracovných porád u�ite�ov 5. – 9. ro�níka a závery z porád 
predkladá riadite�ovi školy.  

i) kontrolu zamestnancov, ktorým je priamym nadriadeným dodržiavanie pracovného 
poriadku;  dodržiavanie vyu�ovacieho a pracovného �asu.    

j) kompletné a v�asné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov, 
k)  dodržiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, plnenie uznesení 

PR a opatrení pracovných porád u�ite�mi svojho úseku, 
l) evidenciu neprítomných u�ite�ov a za kvalifikované zastupovanie po�as ich 

neprítomnosti, 
m) predloženie návrhov na osobné príplatky a zmeny osobných príplatkov 

zamestnancom školy, ktorým je pod�a organiza�ného poriadku priamym 
nadriadeným, riadite�ovi školy 
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n)  efektívne využívanie a hospodárenie s finan�nými prostriedkami školy pri 
organizovaní zastupovania a s tým súvisiacimi nárokmi zamestnancov a iných 
ekonomických �inností na zverenom úseku, 

o)  úrove� vedenia pedagogickej dokumentácie na svojom úseku, 
p)  koordináciu výcvikov, výletov, exkurzií, besied, sú�aží a pod. na zverenom úseku 
q)  archiváciu všetkých písomnosti svojho úseku, 
r) v�asné informovanie riadite�a školy o všetkých závažných skuto�nostiach, ktoré 

majú vplyv na výchovno-vzdelávaciu �innos�  na úseku, ktorý priamo riadi, 
s)  využívanie kabinetných zbierok a ich pravidelné dop��anie na úseku, ktorý priamo 

riadi v súlade so schváleným rozpo�tom školy, 
t) kontrolu dodržovania pracovného poriadku a �alších vnútroorganiza�ných 

predpisov školy zamestnancami školy a navrhuje opatrenia na odstránenie 
daného stavu. 

u)  zabezpe�enie zastupovanie  upratova�iek, školníka a kuri�a 
v)  zodpovedá za plnenie úloh CO, zabezpe�uje vedenie predpísanej dokumentácie, 

skladu CO a plnenie z toho vyplývajúcich úloh. 
w) organiza�né zabezpe�enie mimoškolskej �innosti na škole a v ŠSZ�. 
x)  zabezpe�enie a kontrolu vykonávania revízií, vrátane odstránenia nedostatkov.   
y)  objektívne stanovisko k riešeniu prípadných s�ažností, overuje ich opodstatnenos�, 

pripravuje podklady a návrhy na riešenie za svoj úsek.  
z)  v spolupráci s vedúcimi PK pripravuje výstupné previerky pre II. stupe� z MAT   
Plní �alšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej náplne alebo poverenia riadite�a 
školy. 

  
Vedúci PK  

- vedúci PK je zodpovedný za metodickú a odbornú úrove� vyu�ovania predmetovej 
oblasti na škole 
- vedúci PK  je odborným poradcom riadite�a školy pre dané predmety 
- plánovite koordinuje �innos� jednotlivých vyu�ujúcich v rámci svojich predmetov 
- prijíma ú�inné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno-
vyu�ovacom procese a návrhy riešení predkladá vedeniu školy 
- hospituje a o výsledkoch hospitácií ako i o pohospita�ných rozboroch informuje 
príslušného zástupcu školy 
- poznatky získané na hospitáciách zovšeobec�uje na zasadnutiach MZ, PK, 
pracovných poradách a pedagogických radách 
- kontroluje dodržiavanie vzdelávacích štandardov 
- poskytuje podklady na dotváranie plánu práce školy na školský rok 
- dáva návrhy na dopl�ovanie kabinetov pomôckami 
- je zodpovedný za vypracovanie ŠkVP za ním riadené predmety 
- vedie priamo riadených pracovníkov k plneniu úloh na požadovanej úrovni 
- plní i �alšie úlohy ur�ené riadite�om, rsp. príslušným zástupcom školy 
 

U�itelia školy (0. – 9. ro�ník) 

PG zamestnanec je povinný:  

a) pri vyu�ovaní pracova� pod�a u�ebných osnov, výchovno – vzdelávacích plánov 
a používa� u�ebnice schválené MŠ SR. Na vyu�ovanie sa starostlivo pripravova�. 
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b) zú�ast�ova� sa všetkých podujatí usporiadaných školou, 
c) pripravova� sa na každú vyu�ovaciu hodinu a vypracova� si na základe platných osnov 

tematicko - výchovný plán pre každý ro�ník a každý predmet. Je zodpovedný za jeho 
splnenie. V prípade potreby presunu u�iva musí písomne upovedomi� riadite�a školy, 
resp. jeho zástupcov, 

d) zú�ast�ova� sa v plnom rozsahu porád zvolaných vedením školy, 
e) vykonáva� funkcie a administratívne práce súvisiace s vyu�ovacím procesom pridelené 

riadite�om školy, alebo jeho zástupcami, 
f) dodržiava� vnútroorganiza�né predpisy, 
g) vykonáva� pedagogický dozor a zastupovanie za neprítomných kolegov pod�a 

zadelenia, 
h) dodržiava� pedagogické normy v oblasti pochvál a trestov,  
i) nedopusti�, aby rodi�ia narušovali plynulý chod vyu�ovania 
j) chráni� a rešpektova� práva die�a�a, žiaka a jeho zákonného zástupcu, 
k) zachováva� ml�anlivos� a chráni� pred zneužitím osobné údaje, informácie 

o zdravotnom stave detí, žiakov  a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel 
do styku,  

l) rešpektova� individuálne výchovno-vzdelávacie potreby die�a�a, žiaka s oh�adom na 
ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.  

m) podie�a� sa vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie  a inej dokumentácie 
ustanovenej osobitným predpisom,   

n) usmer�ova� a objektívne hodnoti� prácu die�a�a, žiaka a posluchá�a, 
o) pripravova� sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej �innosti alebo na výkon 

odbornej �innosti, 
p) podie�a� sa na tvorbe a uskuto��ovaní školského vzdelávacieho programu alebo 

výchovného programu, 
q) udržiava�  a rozvíja� svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania, 
r) vykonáva� pedagogickú alebo odbornú �innos� v súlade s aktuálnymi vedeckými 

poznatkami, hodnotami a cie�mi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného 
programu, 

s) poskytova� žiakovi alebo ich  zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú 
pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informova� die�a, žiaka, 
posluchá�a alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy 
a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu  ustanovenom osobitným predpisom.  

 
Po�as vyu�ovania pedagóg �alej dbá: 

a) aby sa zachovávali pravidlá bezpe�nosti a hygieny, 
b) aby sa nepoškodzoval školský majetok, 
c) aby disciplinárne priestupky riešil na svojich hodinách sám, triednych u�ite�ov iba 

informuje, 
d) o pravidelný zápis známok do klasifika�ného záznamu. 
e) o dodržiavanie školský poriadku a pravidiel  BOZP žiakmi 
 

Pedagogickí zamestnanci školy (u�itelia, vychovávatelia, asistenti)  

Okrem všeobecných povinností zamestnanca školy sú pedagogickí zamestnanci povinní: 

vychováva� žiakov v súlade s úlohami a cie�mi školskej politiky, neustále skvalit�ova� a 

prehlbova� ú�innos� výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpe�ova� jednotu výchovy a 

vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov,  
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• výchovu a vzdelávanie vies� v záujme zdravého rozvoja a duševných a fyzických 
schopností detí, ktoré majú vychádza� z najnovších poznatkov vety, techniky a 
kultúrnych tradícií,  

• dodržiava� u�ebné plány a osnovy,  
• plni� si vyu�ovaciu povinnos� v ur�enej miere (vychovávate�ky povinnos� výchovnej 

práce) a zabezpe�ova� práce súvisiace s výchovou a vyu�ovaním,  
• zvyšova� si svoju odbornos�, ak vyžaduje potreby, sú povinní zú�astni� sa školení a 

seminárov 
Pri starostlivosti o žiaka sú pedagogickí zamestnanci povinní : 

• podporova� rozvoj záujmovej, mimotriednej a mimoškolskej �innosti žiakov,  
• vies� žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad, zásad bezpe�nej práce, 

dodržiavaniu dopravných a požiarnych predpisov a pokynov týkajúcich sa BOZP 
v školstve, pri vyu�ovaní predmetov, hlavne tých, kde je zvýšené riziko ohrozenia 
zdravia (napr. Tv,CH,F,Pv,LVVK, ŠvP) a dodržiava� metodické postupy,  

• vykonáva� pedagogický dozor nad žiakmi pod�a pokynov riadite�a školy,  
• spolupracova� s riadite�om školy,  
• spolupracova� s Radou školy, ktorá zabezpe�uje prepojenie školy s obcou, rodi�mi,  
• spolupracova� v záujme žiaka so všetkými zamestnancami školy,  
• vies� žiakov k dodržiavaniu základných pravidiel správania sa a o ochrane 

školského majetku. 
- neustále skvalit�ova� vlastnú pedagogickú �innos� 
- dodržiava� u�ebné plány a osnovy 
- vies� žiakov k hygienickým návykom a dodržiavaniu BOZP a pravidelne to aj 

kontrolova� 
- vykonáva� dozor nad žiakmi na chodbách a v ŠJ pod�a rozpisu dozorov  

 
 
Školník 

K hlavným povinnostiam školníka patrí pracova� pod�a pokynov riadite�a a príslušného 
zástupcu školy a zabezpe�i� tak nerušenú prevádzku školy. 

- školník organizuje prácu upratova�iek a zodpovedá za ich prácu zástupcovi RŠ 
- usmer�uje a kontroluje prácu zadávanú pracovníkom firiem, presvied�a sa o správnosti 
a kvalite vykonaných prác a množstve dodaného materiálu 
- zodpovedá za bezpe�nos� prevádzkových prác a dohliada, aby upratova�ky používali 
predpísané ochranné odevy a pomôcky 
- zabezpe�uje nákup a prerozde�ovanie �istiacich prostriedkov 
- zabezpe�uje údržbu a opravy technických a technologických zariadení, budov, 
kancelárií, tried a ich vybavenia 
- zodpovedá, aby školská budova bola v ur�ený �as otvorená a uzamknutá, miestnosti 
upratané, vyvetrané, vykúrené, obsluhuje bezpe�nostný systém 
- vedie Knihu závad a pod�a nej odstra�uje nahlásené závady  
-  vykonáva drobné údržbárske práce  
- - prevádza jednoduché stolárske, murárske, maliarske a zámo�nícke práce: 
- stará sa o signaliza�né zariadenie, požiarne hydranty a hasiace prístroje 
- stará sa o školské hodiny a prevádzku zvonenia 
- udržuje v dobrom stave a v poriadku údržbársku diel�u a skladovacie priestory, 
zabezpe�uje plnenie požiarnych a bezpe�nostných noriem tak, aby nebola ohrozená 
bezpe�nos� osôb, školských budov alebo zariadenia školy 
- zamyká školské budovy, ke� sa presved�í, že je v nich zhasnuté, vypnuté všetky 
elektrospotrebi�e, uzavreté prívody vody a plynu, uzavreté všetky okná a miestnosti a ke� 
sa presved�í, že v budovách sa nezdržuje žiadna osoba 
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- dbá, aby boli v poriadku všetky k�ú�e, zámky a vykonáva všetky opravy a údržbu 
vnútorného zariadenia školy 
- stará sa o pravidelné vykosenie a údržbu školského areálu 
- stará sa o odpratanie snehu od hlavných vchodov a školskej jedálne v zimnom období 
- vyvesuje štátne zástavy, udržuje ich vždy �isté a vhodne uložené 
- pomáha zabezpe�ova� výzdobu školy 
- dbá, aby žiaci, aby sa v mimovyu�ovacom �ase nezdržiavali v budove školy 
- dbá, aby boli pravidelne vyprázd�ované nádoby na smeti 
- dbá o nenarušovanie vyu�ovania (pohybu nepovolaných osôb v škole ako i v areáli 
školy) 
- plní i �alšie úlohy ur�ené riadite�om školy a príslušným zástupcom RŠ 

Upratova�ka 

- po vyu�ovaní upratuje ur�ené priestory každý de�:  
- utiera podlahy namokro 
- utiera prach 
- tam, kde je koberec, vysáva 
- polieva kvety 
- v priestoroch WC a umyvární dezinfikuje, všetko upratuje namokro 
- zistené závady okamžite zapisuje do knihy závad, vä�šie závady s možnos�ou ohrozenia 
majetku školy alebo života priamo hlási školníkovi 
- šetrí pridelené materiálne a �istiace prostriedky 
- 3 x do roka umýva okná 
- 2 x do roka uskuto��uje ve�ké upratovanie (jarné prázdniny, hlavné prázdniny) 
- za svoju prácu zodpovedá príslušnému zástupcovi riadite�a školy 
- pri odchode uprataných zverených priestorov skontroluje vypnutie elektrospotrebi�ov a 
zatvorenie okien 
- vykonáva dozor pri hlavnom vchode školy  
- plní i �alšie úlohy ur�ené riadite�om školy a jeho príslušným zástupcom  

 

Kuri� 

- zodpovedá, aby ur�ené miestnosti boli v�as a riadne vykúrené pod�a stanovenej teploty 
- pravidelne kontroluje teplotu v triedach a nastavuje termoregula�né ventily 
- zabezpe�uje udržiavanie teploty v miestnostiach mimo vyu�ovacieho �asu, kde treba aj 
cez soboty a nedele 
- je povinný šetri� vykurovacím médiom, dodržiava� BOZP 
- vykonáva všetky práce spojené s prevádzkou kotolne 
- zodpovedá za �istenie a bežnú údržbu výmenníkovej stanice 
- nastavuje a odvzduš�uje radiátory 
- zabezpe�uje pravidelné obhliadky kotolne 
- v�asným nahlásením závad predchádza možnému vzniku havárií na zverenom zariadení 
- plní úlohy aj iné príkazy dané riadite�om školy a jeho príslušným zástupcom 
 

 

Pracovníci školského strediska záujmovej �innosti 

Výchovno- vyu�ovaciu �innos� v stredisku vykonávajú externí pedagogickí a odborní 
zamestnanci pracujúci na dohodu o pracovnej �innosti, ktorí si pri výkone výchovno-
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vzdelávacej �innosti plnia svoje povinnosti vyplývajúce im z pracovnej zmluvy, z opisu 
súhrnu pracovných �inností, z vnútroorganiza�ných noriem a pokynov nadriadeného 
zamestnanca.  

• Plánujú výchovnú �innos�, pripravujú sa na �u, príslušnú dokumentáciu vedú dôsledne 
a esteticky. 

• Robia všetko preto, aby výchovná �as� bola zaujímavá, prí�ažlivá, estetická 
a primeraná veku žiakov. 

• Dbajú na poriadok, pokoj a disciplínu pri záujmovej �innosti a dodržiavanie BOZP a 
PO 

• V rámci kolektívnej výchovy zachovávajú individuálny zrete� na každé die�a. 
• Dôkladne poznajú Vyhlášku MŠ SR o školskom stredisku záujmovej �innosti, 
 

Mzdovú a ú�tovnú agendu vykonáva ekonómka a mzdová ú�tovní�ka na pracovnú zmluvu 
na kratší pracovný �as (0,50). Prácu strediska zastrešuje pedagogický zástupca pre II. 
stupe�.  

�innos� strediska sa uskuto��uje ako pravidelná, príležitostná, alebo spontánna aktivita. 

     �l. 6 

Úsek školského stravovania  

 

Vedúca ŠJ 

Je priamo podriadená riadite�ovi školy. Na základe písomného poverenia riadite�om školy 
uzatvára dodávate�ské zmluvy potravinárskeho tovaru nevyhnutného na zabezpe�enie 
stravovania pre prihlásený po�et stravníkov, uskuto��uje nákupy �istiacich 
a dezinfek�ných prostriedkov na zabezpe�enie nevyhnutnej údržby, �istoty a hygieny 
priestorov zariadenia školského stravovania a nákupy �alších materiálnych potrieb 
nevyhnutných pre zabezpe�enie prevádzky zariadenia. Vypracúva povinné štatistiky. Má 
na starosti platobný poukaz, krycí list a úhradu faktúr za ŠJ.  

Zodpovedá za kvalitu, záru�nú dobu potravín, ktoré nakupuje a preberá od dodávate�ov. 
Zodpovedá za pracovnú disciplínu na svojom úseku a BOZP (osobné ochranné pracovné 
prostriedky). Vypracúva jedálny lístok a vždy v piatok ho predkladá na podpis riadite�ovi 
školy. V spolupráci s hlavnou kuchárkou poverenou riadením pracoviska zostavuje vždy 
jedálny lístok v zmysle platných zásad tak, aby jeho pestros� a pitný režim bol zameraný 
na ochranu žiakov, prepo�ítava pod�a receptúr nutri�nú hodnotu podávanej stravy, stará 
sa o vysokú úrove� školského stravovania. Dodržiava predpísanú normu spotreby 
potravín. Každý de� uzatvára stravný list. Vedie evidenciu stravníkov. Vedie skladové 
karty potravín. Zodpovedá za inventarizáciu kuchyne a jedálne. Vypracúva podklady 
miezd kuchárok a mesa�nú uzávierku mzdovej ú�tovní�ke a ekonómke školy. Sleduje 
úhrady na ú�te školy zo školského stravovania, registruje a vhodne upozor�uje dlžníkov 
na nezaplatené úhrady za stravu. Pri starostlivosti o zásobovanie jedálne objednáva a 
obstaráva potraviny, inventár a ostatné potreby pre jedále�, zodpovedá za správnu kvalitu 
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preberaných potravín a ostatných potrieb i za správne uskladnenie tovaru a robí 
pravidelné kontroly bezchybnosti uskladnených potravín. Stará sa o plynulý chod jedálne 
zodpovedá za organizáciu prevádzky celej jedálne;  ur�uje a organizuje príchod stravníkov 
do jedálne a ich odchod z jedálne v súlade s prevádzkovými možnos�ami školy. 
Prostredníctvom zamestnancov, ktorí vykonávajú dozor, organizuje plynulý príchod žiakov 
k okienku, výdaj pokrmov, rozmiestnenie žiakov pri stoloch a usporiadaný odchod žiakov 
z jedálne. Zabezpe�uje rýchly výdaj pokrmov a nápojov podávaných na primeranom riade 
s úplnými príbormi a rýchly odber použitého riadu. Organizuje potrebné a ú�inné pracovné 
porady na prevádzke, vedie o nich záznamy a kópie odovzdáva RŠ. V prípade zistenia 
priestupkov u zamestnancov kuchyne vyvodzuje opatrenia, ktoré predloží písomne RŠ, 
vedie evidenciu o odber kuchynského odpadu.  

Predkladá návrhy na osobný príplatok a odmeny. Vedie záznamy o nad�asových hodinách 
zamestnancov a prekladá ich RŠ. Navrhuje opatrenia v oblasti PO a BOZP. Zabezpe�uje 
inštruktáž pracovníkov ŠJ, aj novoprijatých , 1x ro�ne v oblasti PO, hygieny a bezpe�nosti 
práce na pracovisku. Zodpovedá za dodržiavanie nariadení vonkajších kontrol. Plní �alšie 
úlohy, ktoré jej vyplývajú z pracovnej náplne alebo poverenia riadite�ky školy. 

Hlavná kuchárka 

je zodpovedná za: 

- zabezpe�enie výroby jedál, zodpovednos� za správne technologické postupy a riadenie 
práce ostatných pracovníkov v kuchyni 
- samostatnú prácu pri výrobe pokrmov  
- príprava technologicky náro�ných pokrmov  
- dodržiavanie bezpe�nostných, hygienických a technologických predpisov,  
- plní úlohy aj iné príkazy dané riadite�om školy a vedúcou ŠJ 
 

Pomocná kuchárka 

- zabezpe�uje výrobu jedál vo zverenom úseku, zodpovedá za ich  zdravotnú 
nezávadnos� 
- pomáha pri príprave doplnkových jedál,  vykonáva donášku potravín do ŠJ 
- obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zariadenia,  
- vykonáva umývanie riadu a zodpovedá za jeho �istotu. 
- dodržiava predpísané hygienické predpisy 
- udržiava �istotu v priestoroch školského stravovania,  
- plní úlohy aj iné príkazy dané riadite�om školy a vedúcou ŠJ 

 

�l. 7 

Poradné orgány a komisie 
 
Pre skvalitnenie a zvyšovanie ú�innosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu 
zria�uje riadite� ZŠ poradné orgány a komisie, ktorých �innos� sa riadi ich plánmi práce. 
1. Pedagogická rada školy - je jednou z organiza�ných foriem �innosti pedagogického 
zboru, ktorá spája zodpovednos� jednotlivca (riadite�a školy) so skupinovým poradenstvom 
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ostatných pedagogických zamestnancov školy. Predstavuje najdôležitejší odborný 
poradný  orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším 
poradným orgánom riadite�a školy. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú 
vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. Zvoláva ju pod�a plánu, prípadne 
pod�a potreby riadite� školy. 
 
2. Gremiálna rada riadite�a školy - prerokúva najaktuálnejšie a rozhodujúce otázky 
celkovej �innosti ZŠ. Zú�ast�ujú sa na nej pod�a potrieb všetci vedúci zamestnanci ZŠ. 
Pod�a obsahu rokovania prizýva riadite� ZŠ  na poradu aj �alších pedagogických 
zamestnancov, najmä výchovného poradcu (�len širšieho vedenia ZŠ), vedúcich 
metodických orgánov, vedúcich predsedov komisií, zástupcu výboru odborovej 
organizácie, rodi�ovskej rady a školskej rady, prípadne iné osoby. 
 
3. Metodické orgány - na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vyu�ovacieho 
procesu zria�uje riadite� ZŠ metodické združenia a predmetové komisie. Ich úlohou  je 
zvyšova� metodickú a odbornú úrove� vzdelávania a výchovy v jednotlivých ro�níkoch na 
I. stupni, v ŠKD a v jednotlivých vyu�ovacích predmetoch alebo skupinách predmetov na 
II. stupni. Predmetové komisie a metodické združenia sa zria�ujú aj kvôli zlepšeniu 
vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami. Za vedúcich metodických 
orgánov vymenúva riadite� ZŠ najskúsenejších u�ite�ov a vychovávate�ov s dobrými  
organiza�nými schopnos�ami.  
 
4. Rada školy - je zriadená pod�a § 2 zákona �. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a jej poslanie, úloha a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 tohto zákona. je 
iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a  presadzujúci miestne záujmy a 
záujmy rodi�ov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje �innos� školy a z 
poh�adu školskej problematiky sa vyjadruje k �innosti obecných zastupite�stiev a 
miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich 
zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podie�ajú na vytváraní 
podmienok pre výchovu a vzdelávanie. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej 
štatútu a platnej legislatívy. 
5. Rada rodi�ov - je iniciatívnym orgánom rodi�ov žiakov školy. Schádza sa štvr�ro�ne 
alebo pod�a potreby.  

 
6. Inventariza�ná komisia sa riadi  príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácia 
a o správe majetku. Po skon�ení inventarizácie predkladá jej predseda riadite�ovi ZŠ 
písomný záznam z nej. Uplatní aj návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebite�ného 
majetku. Po�et �lenov komisie sa ur�uje pod�a rozsahu vykonanej inventarizácie. 
Predsedu komisie poveruje písomne riadite� ZŠ. Okrem ur�enej inventarizácie sa komisia 
schádza pod�a potreby. 
 
7. Vyra�ovacia komisia posudzuje návrhy inventariza�nej komisie na vyra�ovanie 
neupotrebite�ných predmetov. 
 
8. Likvida�ná komisia zrealizuje likvidáciu neupotrebite�ných predmetov odsúhlasených  
vyra�ovacou komisiou a schválených riadite�om ZŠ. 
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9. Škodová komisia - slúži ako poradný orgán riadite�a ZŠ v otázkach riešenia 
a uplat�ovania práva na náhradu škody spôsobenej zamestnancom, prípadne neznámym 
páchate�om. Je troj�lenná. Predsedu komisie a jej �lenov menuje riadite� ZŠ menovacím 
dekrétom . Komisia zasadá pod�a potreby a vo svojej �innosti sa riadi  Zákonníkom práce 
a �alšími právnymi normami. 
 
 
     �l. 8 

Základné zásady, nástroje a metódy zriadenia ZŠ 
 

A. Základné organiza�né a riadiace normy 
Medzi  základné organiza�né normy  a riadiace normy riadite�a patria: 
1. organiza�ný poriadok, 
2. pracovný poriadok, 
3. prevádzkový poriadok 
4. vnútorný poriadok 
5. vnútorné smernice 
6. kolektívna zmluva, 
7. rokovací poriadok, 
8. rozvrh hodín, a týždenný plán  výchovnej �innosti 
9. plán vnútornej kontroly a hospita�nej �innosti 
10. uznesenia PG rady a pracovnej porady 
11. spisový a skarta�ný poriadok, 
12. registratúrny plán, 

 
B. Organiza�né normy riadite�a školy 

1. riadiace normy so všeobecnou platnos�ou (príkaz, rozhodnutia, úprava, smernica, 
metodický pokyn), 

2. �alšie akty riadenia s ur�enou obmedzenou pôsobnos�ou, ktoré môžu vydáva� po 
schválení riadite�om aj ostatní vedúci zamestnanci. 
 
 

C. Metódy riadiacej práce 
1. perspektívnos� a programovos�, 
2. analytická �innos� odborných pedagogických, ekonomických, administratívnych 

oblastí, 
3. neustále hodnotenie, prijímanie záverov do praxe, 
4. spracúvanie rozhodujúcich úloh aj tímovou prácou v spolupráci s odbornými 

orgánmi, komisiami alebo jednotlivcami, 
5. informovanos� ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie. 

 
D. Odovzdávanie a preberanie funkcií 

Odovzdávanie a preberanie funkcií sa vykonáva písomne v týchto prípadoch: 
a) ak ide o vedúcu funkciu, 
b) ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednos�ou, 
c) ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec. 
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Rozsah protokolu o odovzdávaní a prevzatí funkcie ur�í nadriadený zamestnanec. Pri 
prevzatí funkcie spojenej s hmotnou zodpovednos�ou sa vykonáva mimoriadna fyzická aj 
dokladová inventúra. V prípade odovzdávania funkcie súvisiacej s preberaním utajovaných 
skuto�ností sa postupuje pod�a osobitých predpisov (zákon NR SR �. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov).   

 

 

      �l. 9 
Závere�né ustanovenia 

 
1. Tento organiza�ných poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov ZŠ.  
2. Vedúci zamestnanci ZŠ sú povinní oboznámi� s obsahom organiza�ného poriadku ZŠ 

všetkých podriadených zamestnancov. 
3. Zmeny a doplnky k organiza�nému poriadku vydáva výlu�ne riadite� ZŠ.  
4.  Sú�as�ou organiza�ného poriadku je : 

A. Zria�ovacia listina  
B. Štatút Základnej školy 
C. Etický kódex zamestnanca školy 

 
Ú�innos� 

 
Tento organiza�ný poriadok  nadobúda ú�innos� d�om 5. 9. 2011 a týmto d�om stráca 
ú�innos� organiza�ný poriadok zo d�a 2. 9.2010. 
 
 

 
 

 
 

 
PhDr. Bohuslav Va�ko  
      riadite� školy    
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ETICKÝ KÓDEX 

zamestnancov Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 

�

�

�l. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Cie�om etického kódexu je stanovi� základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov ZŠ, ktoré je 
každý zamestnanec povinný cti� a dodržiava�, a vytvára� tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery 
verejnosti vo výkon výchovnej a vzdelávacej �innosti ZŠ. 

2. Ú�elom kódexu je posil�ova� a podporova� etické a morálne hodnoty správania sa zamestnancov ZŠ pri 
výkone svojich pracovných povinností. 

3. Základné atribúty výkonu výchovno-vzdelávacej �innosti zamestnancov ZŠ predstavujú: 
a) výchovou sa rozumie komplexný proces u�enia a socializácie zameraný na die�a alebo žiaka s 

cie�om rozvíja� jeho osobnos� po stránke telesnej a duševnej, 
b) vzdelávaním sa rozumie cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho 

pôsobenia a u�enia zameraného na rozvoj die�a�a alebo žiaka v súlade s jeho predpokladmi a 
podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu sta� sa harmonickou osobnos�ou, 

c) výchovno-vzdelávacou potrebou sa rozumie požiadavka na zabezpe�enie podmienok, organizácia a 
realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám 
telesného, psychického a sociálneho vývinu detí alebo žiakov, 

d) výchovno-vzdelávacou �innos�ou sa rozumie odborné pôsobenie pedagogického zamestnanca pri 
poskytovaní výchovy a vzdelávania pod�a osobitného predpisu de�om a žiakom. 

2. Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca ZŠ. 
 

 

�l. 2 
Základné princípy správania sa zamestnávate�a 

1. Zamestnávate� si riadne plní svoje povinnosti vo�i zamestnancom v súlade s Ústavou Slovenskej 
republiky, zákonmi a �alšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi. 

2. Zamestnávate� vytvára zamestnancom dôstojné podmienky pre riadny výkon ich povinností a podporuje 
možnosti �alšieho vzdelávania zamestnancov. 

3. Zamestnávate� vytvára zamestnancom zdravé pracovné a sú�ažné podmienky pre odborný a profesijný 
rast zamestnancov. 

 

�l. 3 

Základné princípy správania sa zamestnanca 

1. Zamestnanec vykonáva svoju prácu v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a �alšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi zamestnávate�a. 

2. Zamestnanec vykonáva svoju prácu na náležitej odbornej úrovni v súlade s požadovanou a dosiahnutou 
klasifikáciou, ktorú si v prípade potreby štúdiom priebežne prehlbuje, s najvä�šou mierou slušnosti, 
porozumenia, ochoty a bez akýchko�vek predsudkov. 

3. Zamestnanec pri výkone svojej �innosti koná a vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znáša� 
vulgárne prejavy a urážky alebo strpie� prejavy, ktoré sú v rozpore so základnými pravidlami slušného 
správania. 

4. Zamestnanec vo vz�ahu k nadriadeným zamestnancom preukazuje náležitú úctu, svedomite, dôsledne 
a efektívne si plní zverené úlohy, pracuje kreatívne pod�a možnosti svojho pracovného zaradenia. 

5. Nadriadení zamestnanci vo vz�ahu k podriadeným zamestnancom pristupujú v plnej úcte a dôstojnosti, 
rozumne a spravodlivo rozde�ujú pracovné úlohy, hodnotia �estne, objektívne a spravodlivo, 
nezneužívajú právomoci nadriadeného vo�i podriadeným a dbajú na to, aby sa dodržiavala zásada 
rovnakého a antidiskrimina�ného zaobchádzania a odme�ovania zamestnancov. 
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6. Zamestnanec pri práci v kolektíve pracuje tolerantne, vyhýba sa konfliktom a nevyvoláva ich. 
7. Zamestnanec nevyvoláva konflikty, problémy rieši s rozvahou a samostatne, prípadne za pomoci 

vedenia školy.  
8. Zamestnanec si uvedomuje význam svojich postojov a prejavov pre deti a žiakov ako aj verejnú mienku, 

svojím správaním prispieva k vytváraniu a upev�ovaniu dobrej povesti ZŠ. 
9. Zamestnanec nakladá s informáciami získanými pri výkone svojej �innosti s potrebnou dôvernos�ou 

a poskytuje im príslušnú ochranu. Prihliada pritom patri�ne k právu verejnosti na prístup k informáciám 
v rozsahu danom príslušnými zákonmi (najmä zákon �. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov). 

10. Neoverené informácie zamestnanec �alej nešíri,  informácií, ktoré poškodzujú meno školy, ihne� hlási 
vedeniu školy, rovnako aj zdroj ich šírenia.  

 

�l. 4 
Konflikt záujmov 

1. Zamestnanec nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho súkromného záujmu s jeho postavením ako 
zamestnanca ZŠ. Súkromný záujem zahr�uje akúko�vek výhodu pre neho, jeho rodinu, blízke osoby 
a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má osobnostné alebo osobitné vz�ahy. 

2. Zamestnanec sa nezú�astní žiadnej �innosti, ktorá sa nezlu�uje s riadnym výkonom jeho pracovných 
povinností, alebo ktorá tento výkon obmedzuje. 

 

�l. 5 
Dary a iné výhody 

1. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli reálne, alebo 
zdanlivo ovplyvni� výkon jeho �innosti, naruši� profesionálny prístup k veci, výchovnú alebo vzdelávaciu 
�innos�, alebo ktoré by bolo možné považova� za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnos�ou. Zárove� 
ani nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplýva� na riadne plnenie pracovných 
povinností zamestnanca. 

2. Zamestnanec v súvislosti so svojim zamestnaním odmietne alebo neprijme ponúknutú výhodu od tretej 
osoby. 

3. Zamestnanec je s oh�adom na svoje výchovno-vzdelávacie poslanie povinný vyhnú� sa i v súkromnom 
živote takému správaniu a �innostiam, ktoré by mohli zníži� dôveru alebo verejnú mienku v jeho osobu 
alebo meno školy, alebo dokonca kona� v rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami. 

 

�l. 6 
Zneužitie pracovného postavenia 

1. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia, ani informácie získané pri plnení 
pracovných úloh pre získanie akéhoko�vek majetkového, �i iného prospechu. 

2. Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadne výhody, akýmko�vek spôsobom spojeným s jeho 
postavením, pokia� to neumož�uje zákon. 

3. Zamestnanec neuvádza vedome do omylu deti, žiakov, verejnos�, ani ostatných zamestnancov. 
4. Zamestnanec je povinný zachováva� ml�anlivos� o skuto�nostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení 

svojich úloh a ktoré v záujme zamestnávate�a nemožno oznamova� iným osobám, pri�om táto povinnos� 
trvá i po skon�ení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo 
ním poverená osoba, alebo ak ide o informácie, ktorých zverejnenie vyplýva z právnych predpisov. 

 

�l. 7 

Oznámenie neprípustnej �innosti 

1. Zamestnanec v prípade, že zistí stratu alebo škodu na majetku ZŠ, podvodné, korup�né alebo iné 
nezákonné konanie, oznámi túto skuto�nos� svojmu nadriadenému alebo priamo riadite�ovi ZŠ. 

2. V prípade, že je zamestnanec požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, kódexom alebo 
spôsobom, ktorý predstavuje možnos� zneužitia svojho pracovného postavenia, odmietne také konanie 
a oznámi túto skuto�nos� svojmu nadriadenému alebo priamo riadite�ovi ZŠ. 

3. Zamestnanec je povinný vyhnú� sa konfliktu záujmov a predchádza� takým situáciám, ktoré môžu 
vyvola� podozrenie z konfliktu záujmov. 
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�l. 8 

Závere�né ustanovenia  

1. Tento kódex je prístupný všetkým zamestnancom ZŠ. 
2. Kódex nadobúda ú�innos� d�om 5. 09.2011. 

 

     PhDr. Bohuslav Va�ko 

 riadite� ZŠ 
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Vypracoval :  PhDr. Bohuslav Va�ko.  

Schválil :  PhDr. Bohuslav Va�ko. 

Prerokované v pedagogickej rade :  3.9.2014 

Zmena nadobúda platnos� odo d�a :  3.9. 2014 

Predpis vrátane zmeny nadobúda ú�innos� 

odo d�a :  

3.9.2014 

Zmeny v internom predpise sa uskuto��ujú formou �íslovaných písomných dodatkov, ktoré 

tvoria sú�as� tohto interného predpisu.  

�

 


