
Organizačný poriadok  

 
Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta, Ul. Družby 339/2 

 972 12 Nedožery - Brezany 
 

I. Č A S Ť 
 

Ú v o d n é   u s t a n o v e n i e 

 
Čl. 1 

1. Organizačný poriadok je základnou organizačnou  formou  Základnej školy 

s materskou školou Vavrinca Benedikta, Ul. druţby 339/2, 971 12 Nedoţery - Brezany 

( ďalej ZŠ s MŠ ).Vydáva sa v súlade s §3 ods.3 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z. z. 

o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011. 

2. Organizačný poriadok upravuje riadenie a organizáciu ZŠ s MŠ, vymedzuje činnosť 

a zodpovednosť vedúcich zamestnancov. Jeho súčasťou je organizačná schéma. 

3. Organizačný poriadok je vydaný v súlade so zriaďovacou listinou. 

4. ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta s účinnosťou od 1. septembra 2005 ako štátnu 

rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou zriadil Obecný úrad, Druţstevná 367, 

972 12 Nedoţery – Brezany zriaďovacou listinou zo dňa 01.09. 2005. 

5. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy. 

 

 

II. Č A S Ť 
 

Čl. 2 

 

Identifikácia školy, jej právne postavenie a predmet činnosti 

 
 

   1.  Zriaďovateľ:  Obec Nedoţery - Brezany 

        Názov:   Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta 

                                               Nedoţery - Brezany 

        Sídlo:   Ul. druţby 339/2, 972 12 Nedoţery - Brezany 

        V zastúpení:  PaedDr. Dušan Schut, riaditeľ školy 

        Zriaďovateľ:  Obec Nedoţery -Brezany 

        Sídlo:                              Druţstevná 367, 972 12 Nedoţery - Brezany 

        V zastúpení :                  JUDr. Martin Mokrý, starosta obce       

 

 

 

2. ZŠ s MŠ vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť 

vyplývajúcu   z týchto vzťahov. 

3. ZŠ s MŠ je samostatnou rozpočtovou organizáciou. 

4. ZŠ s MŠ hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré jej vyčleňuje zriaďovateľ podľa 

interných rozpočtových kritérií zo svojho rozpočtu. 

5. ZŠ s MŠ zabezpečuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0 pre materské školy, primárne 

vzdelanie ISCED 1 a niţšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 ţiakov v súlade so ŠVP 

a ŠkVP. 



6. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu 

perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na 

školské vzdelávanie a na ţivot v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, 

aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. 

7. Základná škola poskytuje základné vzdelanie a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy 

a vzdelávania, podporuje rozvoj osobnosti ţiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, 

rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke 

rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola poskytuje 

ţiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 

spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a 

zručnosti potrebné na jeho orientáciu v ţivote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a 

vzdelávanie. 

 

Čl. 3 

Poslanie a úlohy školy 
Medzi základné úlohy školy patrí: 

a) poskytuje základné vzdelanie, 

b) zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú pedagogickú činnosť, 

c) vytvára potrebné materiálne podmienky pre zamestnancov a ţiakov školy, 

d) zabezpečuje starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok školy, 

e) zabezpečuje riadne hospodárenie s majetkom školy, 

f) zabezpečuje hospodárne a efektívne vyuţívanie finančných prostriedkov školy, 

g) zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania, 

h) informuje Radu školy o stave a problémoch školy, 

i) zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO a BOZP podľa platných predpisov, 

j) zabezpečuje plnenie ďalších úloh v zmysle príslušnej legislatívy SR 

 

 

III. Č A S Ť 
 

Čl. 4 

Organizačné členenie školy, zásady riadenia 
 

 

1. ZŠ sa vnútorne člení na úseky, sekcie, komisie. Útvary komplexne zabezpečujú 

a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania:  

a) úsek riaditeľa školy 

b) pedagogický úsek 

c) hospodársko-správny úsek 

d) úsek školského stravovania 

e) úsek školského klubu detí 

f) úsek BOZP a PO 

 

2. Školu riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ. Riaditeľ školy zriaďuje poradné orgány na 

posudzovanie vecí, ktorých závaţnosť a rozsah si vyţaduje kolektívne posúdenie. 

3. Stále poradné orgány ZŠ sú: pedagogická rada, predmetové komisie a metodické 

zdruţenia. 

4. Na účelné pôsobenie zriaďuje riaditeľ školy ďalšie poradné orgány s trvalou, alebo 

dočasnou pôsobnosťou. 

5. O spôsobe rokovania poradných orgánov schvaľuje riaditeľ školy rokovací poriadok.  



6. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa charakter odporúčania. 

7. Činnosť vedúcich a ďalších pracovníkov sa sústreďuje na plnenie hlavných úloh vo 

výchovno-vzdelávacej, administratívnej a hospodárskej oblasti. Uvedená činnosť sa 

analyzuje, hodnotí. Sleduje sa, ako sa prijaté závery uplatňujú v praxi. Rozhodujúce 

úlohy sa riešia formou tímovej práce. Vedúci zamestnanci školy zabezpečujú potrebnú 

informovanosť ostatných zamestnancov. 

8. Vedúci jednotlivých sekcií sú priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne 

a včasné plnenie úloh a sú osobne povinní kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného 

úseku. Ďalej sú povinní prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, uplatňovať       

pokyny a predkladať návrhy  na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom. 

9. O zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach sú vedúci sekcií povinní ihneď       

informovať riaditeľa školy. 

 

Čl. 5 

Úsek riaditeľa školy 
 

1. Riaditeľ školy riadi činnosť školy a školských zariadení. Za výsledky činnosti organizácie 

je riaditeľ zodpovedný zriaďovateľovi. 

2. Riaditeľ ako štatutárny orgán koná v mene organizácie vo všetkých veciach: 

a) dodrţiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre základnú školu, 

b) vypracovanie a dodrţiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného 

programu, 

c) vypracovanie a dodrţiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov, 

d) dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

činnosti školy a školského zariadenia, 

e) kaţdoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia, 

g) rozpočet, financovanie a efektívne vyuţívanie finančných prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy a školského zariadenia, 

h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy. 

3. Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o: 

a) prijatí ţiaka do školy, 

b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky ţiaka, 

c) dodatočnom odloţení plnenia povinnej školskej dochádzky ţiaka, 

d) oslobodení ţiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

e) oslobodení ţiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich 

častí, 

f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 

g) uloţení výchovných opatrení, 

h) povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 

nie je ţiakom školy, 

j) určení príspevku zákonného zástupcu ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú ţiakovi v škole a v školskom zariadení, 

k) individuálnom vzdelávaní ţiaka, 

l) vzdelávaní ţiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so 

súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, 

m) individuálnom vzdelávaní ţiaka v zahraničí, 

n) umoţnení štúdia ţiaka podľa individuálneho učebného plánu. 



4. Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie: 

a) návrhy na počty prijímaných ţiakov, 

b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, 

c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

d) návrh rozpočtu, 

e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, 

f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 

g) správu o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia, 

h) koncepčný zámer rozvoja školy a školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva 

roky a kaţdoročne jeho vyhodnotenie, 

i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

5. Riaditeľ školy menuje zástupcu riaditeľa školy pre ročníky 1.- 9., zástupcu riaditeľa školy 

pre MŠ, vedúcu školskej jedálne, ktorí spĺňajú poţiadavky odbornej a pedagogickej 

spôsobilosti ustanovenej osobitným predpisom a pre ktorých platí poţiadavka miery 

vyučovacej povinnosti určenej osobitným predpisom. 

6. Riaditeľ školy si ďalej môţe určovať zástupcov riaditeľa školy podľa potreby školy. 

7. Riaditeľ školy v prípade potreby a neprítomnosti zastupuje ním určený zástupca na 

základe písomného poverenia.   

 

Čl. 6 

Poradné orgány riaditeľa školy 
1. Pedagogická rada, metodické zdruţenie a predmetové komisie sú poradnými orgánmi 

riaditeľa v oblasti metodickej a odbornej úrovni vyučovania jednotlivých predmetov na škole.  

 

1.1 Pedagogická rada ( ďalej PR )  
– je najvyšší poradný orgán riaditeľa školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci 

školy. PR spája zodpovednosť riaditeľa školy a ostatných pedagogických zamestnancov 

školy. V zmysle právnych noriem je riaditeľ školy povinný prerokovať niektoré otázky 

a rozhodnutia s PR, ktorá nemá rozhodovacie kompetencie a výsledok hlasovania má 

odporúčajúci charakter. Činnosť PR sa riadi plánom práce a rokovacím protokolom. 

– Členovia PR pripravujú  riaditeľovi školy kompetentné návrhy najmä pri : 

 schvaľovaní učebného variantu, 

 schvaľovaní spôsobu hodnotenia v zmysle §55 zákona 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní... 

 schvaľovaní triednych učiteľov, 

 schvaľovaní rozdelenia úväzkov a rozvrhu hodín, 

 schvaľovaní odborno-metodických komisií a návrhov na ich predsedov, 

 schvaľovaní kritérií na  výchovné opatrenia týkajúce sa najmä správania , 

klasifikácie a hodnotenia výchovno-vyučovacích výsledkov, 

 návrhov a schvaľovaní kritérií na pracovné hodnotenie a odmeňovanie 

učiteľov, 

 prerokovaní výchovných opatrení, 

 prerokovaní návrhov na prerušenie štúdia, individuálne vzdelávanie, integráciu 

ţiaka a pod. 

– Kompetencie PR 

 pripravovať riaditeľovi školy kompetentné, odborné návrhy, 

 prerokovať a odporúčať, resp. neodporúčať riaditeľovi školy návrhy na 

schválenie, 



 navrhovať opatrenia na zlepšenie práce školy, riešiť úlohy a nastolené 

problémy školy, 

 vziať na vedomie správy, výsledky, analýzy, informácie, ukladať členom 

pedagogickej rady úlohy a zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov 

pedagogickej rady, 

 hlasovať o prednesených návrhoch. 

 

– PR ďalej  

 prerokúva  zásadné otázky výchovy a vzdelávania, pedagogickú koncepciu,  

profiláciu a zameranie školy, 

 aktívne sa podieľa na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov, 

vnútorných predpisov, pokynov a usmernení,  ako sú napr. koncepcia rozvoja 

školy, plán práce školy, štatút školy, organizačný poriadok školy, pracovný 

poriadok, vnútorný poriadok, vnútorný mzdový predpis, správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci 

školský rok, výsledky zistení kontrolných orgánov týkajúce sa výchovno-

vzdelávacích výsledkov a rozpracovanie opatrení uloţených škole na základe 

inšpekcií a pod. 

 

1.2 Metodické orgány 

zriaďuje riaditeľ školy na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vyučovacieho procesu  

Na I. stupni ZŠ, v MŠ a v školskom klube detí sú to metodické zdruţenia  ZŠ a MŠ ( ďalej 

MZ ) a na II. stupni sú to predmetové komisie ZŠ ( ďalej PK ). Ich činnosť sa riadi plánom 

práce a rokovacím poriadkom. 

Úlohy :  

 zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy v jednotlivých  

predmetoch alebo skupinách predmetov, 

 koordinovať  spoluprácu jednotlivých vyučujúcich a výchovných   

zamestnancov, 

 zostavovať plány práce MZ a PK, TVVP a UO v súlade so ŠVP a ŠkVP 

 vyhodnocovať činnosť, prijímať opatrenia a navrhovať úlohy na zlepšenie  

práce, 

 dávať návrhy na  ďalšie vzdelávanie svojich členov, 

 zapájať sa a vypracovávať projekty súvisiace s ich odbornosťou. 

 

2. Výchovná poradkyňa je pedagogický zamestnanec školy, menovaný do funkcie riaditeľom  

školy na základe menovacieho dekrétu. Funkcia výchovného poradcu je časovo 

neobmedzená, v závislosti od kvality a výsledkov práce. Poslaním výchovného poradcu je 

poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti ţiakom, rodičom a 

pedagogickým zamestnancom školy. 

3.  Stanoviská a závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter. 

 

Čl. 7 

Odborné orgány 
1. Odborné komisie sa zriaďujú spravidla k riešeniu úloh s pôsobnosťou pre celú 

organizáciu. 

2. Riaditeľ školy ustanovuje odborné komisie, určuje ich predmet činnosti a menuje 

predsedu a členov komisií. 



3. Úlohou odborných komisií je na základe príslušných podkladov podávať vyjadrenia, 

stanoviská a návrhy na riešenia a rozhodnutia vo vymedzených oblastiach činnosti. 

4. Odborné komisie nemajú právo vydávať záväzné rozhodnutia a príkazy. 

5. Riaditeľ školy zriaďuje tieto odborné orgány a komisie: 

a) Operatívna / gremiálna porada / riaditeľa ZŠ s MŠ - prerokúva 

najaktuálnejšie a rozhodujúce  otázky celkovej činnosti školy. Zúčastňujú sa na 

nej všetci vedúci zamestnanci školy. Podľa obsahu rokovania prizýva riaditeľ 

školy na poradu aj ďalších pedagogických zamestnancov, najmä výchovného 

poradcu, vedúcich metodických orgánov, koordinátorov, ekonómku, prípadne 

iné osoby. Schádza sa v prípade potreby operatívneho riešenia úloh, zvoláva ju 

riaditeľ školy. 

b) Inventarizačná a vyraďovacia komisia – zaoberá sa inventarizáciou 

a správou majetku v zmysle platných predpisov. Po skončení inventarizácie 

predkladá jej predseda riaditeľovi školy písomný návrh na usporiadanie, 

uplatní návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. 

c) Škodová komisia  – slúţi ako poradný orgán riaditeľa školy v otázkach 

uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej zamestnancom, alebo 

neznámym páchateľom, posudzuje odškodňovanie úrazov. Riadi sa 

Zákonníkom práce a vnútro- rezortnými predpismi. 

d) Výchovná komisia  – rieši závaţnejšie výchovno-vzdelávacie problémy 

ţiakov v spolupráci s inými inštitúciami a so zákonným zástupcom ţiaka.. 

Komisiu vedie výchovný poradca. Komisia sa stretáva podľa potreby. Na 

zasadnutie komisie riaditeľ školy môţe prizvať príslušníka polície, sociálneho 

kurátora a pod. podľa toho, aký výchovný problém sa u ţiaka vyskytol. 

O obsahu zasadnutia sa spíše zápisnica. 

e) Komisie zasadajúce jednorázovo – zasadajú napr. pri komisionálnych 

skúškach, pri porušovaní pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej 

náplne, pracovného a školského poriadku, pri riešení úloh BOZP, PO, CO 

a pod. 

 

 

6.  Dôleţitou súčasťou práce školy je spolupráca s radou školy, rodičovskou radou a ţiackym  

parlamentom ţiakov. 

Rada školy je zloţená z volených zástupcov zamestnancov školy, zástupcov zriaďovateľa, 

zástupcov rodičov. Schádza sa podľa vlastného plánu činnosti. 

Rodičovská rada je iniciatívny orgán rodičov a je zloţená zo zástupcov rodičov ţiakov za 

jednotlivé triedy všetkých ročníkov školy. Schádza sa pravidelne raz štvrťročne  / po 

triednych aktívoch ZRŠ /. 

Ţiacky parlament je pomocným orgánom RŠ. Reprezentuje ţiakov školy. 

 

 

Čl. 8. 

Pedagogický úsek 
Pedagogický útvar: 

- zabezpečuje vyučovací proces podľa platných učebných plánov a učebných osnov, 

činnosť ŠKD, záujmových útvarov  a inú  mimoškolskú činnosť 

- vyuţíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo vyučovacom a výchovnom 

procese 



- vedie predpísanú triednu dokumentáciu, evidenciu o učebných výsledkoch, správaní 

a dochádzke ţiakov 

- zabezpečuje hospodárne a efektívne vyuţívanie zverených prostriedkov 

- zabezpečuje vnútornú kontrolu na jednotlivých úsekoch 

- organizuje záujmovo-umelecké, spoločenskovedné, športové, technické a iné aktivity 

s cieľom racionálne, účelne a cieľavedome vyuţívať voľný  čas ţiakov v súlade s ich 

záujmami 

- vytvára podmienky na prípravu ţiakov na vyučovanie 

- podieľa sa na organizovaní plaveckých a lyţiarskych výchovno-výcvikových kurzov 

a škôl v prírode. 

 
Čl. 9 

Zástupca riaditeľa školy 
 

Zástupca riaditeľa školy pre roč. 1.- 9. sa zúčastňuje na pedagogickom riadení školy a na 

priamej výchovno-vzdelávacej práci. Usmerňuje a kontroluje prácu pedagogických 

zamestnancov pre ročníky 1.- 9., zodpovedá za správne vedenie povinnej dokumentácie 

triednych učiteľov a koordinuje prácu metodických orgánov, zabezpečuje mimoškolskú 

činnosť v rámci školského klubu detí. Vypracúva povinné štatistiky. 

 

 

Čl. 10 

Pedagogickí zamestnanci školy 
 

Pedagogickými zamestnancami školy sú všetci učitelia a vychovávateľka školy, ktorí majú 

platný pracovný pomer so ZŠ s MŠ ako zamestnávateľom. 

 

 

Čl.11 

Hospodársko-správny úsek 
Do hospodársko-správneho úseku patrí ekonómka školy a zamestnanci hospodársko – 

správneho úseku. 

Tento úsek zodpovedá za plnenie úloh v zmysle pracovných náplní  a pokynov riaditeľa 

školy. 

 

1. Ekonómka – vykonáva účtovníctvo organizácie, vykonáva účtovné závierky, sleduje 

priebeţné čerpanie rozpočtu, zabezpečuje styk s peňaţnými ústavmi, zabezpečuje úhrady 

faktúr a ich riadnu evidenciu a spolupracuje pri ich zverejňovaní na webovom sídle školy. 

Pripravuje plány údrţby a investícií, zabezpečuje prieskum trhu (cenové ponuky) tovaru 

a sluţieb, pripravuje podklady v súvislosti s vnútornými predpismi (smernice) v oblasti 

ekonomiky. Plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa školy. 

2. Zabezpečuje personalistiku školy, vedie spisovú agendu zamestnancov školy, zabezpečuje 

mzdovú agendu zamestnancov, spolupracuje s dotknutými orgánmi (úrad práce, sociálna 

poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod.) a plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa školy. 

3.   Vedie registratúru školy, vykonáva    inventarizáciu majetku školy, pripravuje podklady 

na účtovné spracovanie, zodpovedá za spisovú sluţbu, zabezpečuje archiváciu a skartáciu 

písomností, vedie evidenciu tlačív, zabezpečuje styk s verejnosťou a plní ďalšie úlohy podľa 

pokynov riaditeľa školy. 

4. Školník  – vykonáva drobné remeselné a údrţbárske práce v interiéri aj exteriéri školy, kosí 

všetky plochy v správe školy, sleduje spotrebu energií,  nastavuje a odvzdušňuje radiátory,  



stará sa o bezpečnosť pri práci prevádzkových zamestnancov, dôsledne sleduje stav technického aj 

materiálneho vybavenia v interiéri aj exteriéri školy,…plní úlohy v zmysle pracovnej náplne a 

pokynov priameho nadriadeného  a riaditeľa školy. Zabezpečuje prevádzku školy podia pokynov 

riaditeľa, kontroluje, aby po skončení vyučovania sa v priestoroch nezdrţovali nepovolané osoby. 

Riadi a kontroluje prácu upratovačiek. 
5. Upratovačky – upratujú určené priestory kaţdý deň, zapisujú do príslušnej knihy závad 

zistené závady. Pri odchode z pracoviska sú zodpovedné za uzamknutie všetkých priestorov 

školy, sú zodpovedné za aktiváciu a deaktiváciu alarmu. 

 

 

Čl. 12 

 

Úsek školského stravovania 
Úsek školského stravovania: 

-  zabezpečuje výrobu a odbyt jedál a nápojov 

-  zabezpečuje konzumáciu nápojov a jedál pre deti a ţiakov v čase ich pobytu v ZŠ 

s MŠ,  pre   zamestnancov ZŠ s MŠ a iných stravníkov v zmysle metodických  

pokynov k stravovaniu 

- prijíma a zúčtováva finančné prostriedky od rodičov na potravinovom účte. 

 

 
Čl. 13 

Vedúca školskej jedálne 

 
1. Vedúca školskej jedálne zodpovedá za prevádzku a plynulý chod školskej jedálne, za 

prípravu jedál, za zostavovanie jedálneho lístka, za správne hospodárenie a včasné 

vedenie účtovnej agendy, zodpovedá za kvalitu práce kuchárok. 

2. Na základe písomného poverenia riaditeľom školy uzatvára dodávateľské zmluvy 

potravinárskeho tovaru nevyhnutného na zabezpečenie stravovania pre prihlásený počet 

stravníkov, uskutočňuje nákupy čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie 

nevyhnutnej údrţby, čistoty a hygieny priestorov zariadenia školského stravovania 

a nákupy ďalších materiálnych potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky 

zariadenia. 

3. Prijíma a zúčtováva prostriedky od rodičov na potravinovom účte, plní úlohy podľa 

pokynov riaditeľa školy. 

 

Čl. 14 

Školská jedáleň 
 

1. Hlavná kuchárka – zabezpečuje výrobu jedál, zodpovedá za správne technologické 

postupy a riadi prácu ostatných pracovníkov v kuchyne. 

2. Zaučená kuchárka – zabezpečuje výrobu jedál vo zverenom úseku, zodpovedá za ich chuť 

a zdravotnú nezávadnosť. 

3. Pracovníčka v prevádzke  – pomáha pri príprave doplnkových jedál, vykonáva umývanie 

riadu a zodpovedá za jeho čistotu. 

 

 

 

 



 

Čl. 15 

Úsek školského klubu detí 
 

Vychovávateľka ŠKD 

Vychovávateľka ŠKD si pri výkone výchovno-vzdelávacej činnosti plní svoje povinnosti 

vyplývajúce jej z pracovnej zmluvy, z opisu súhrnu pracovných činností, 

z vnútroorganizačných noriem a pokynov nadriadeného zamestnanca. 

 

Čl. 16 

Úsek BOZP a PO 

 
Technik BOZP a PO 

Technik BOZP a PO, ktorého má škola zabezpečeného zmluvne zabezpečuje a zodpovedá za 

dodrţiavanie platných predpisov v oblasti BOZP a PO na škole a vykonanie všetkých typov 

revízií, vykonáva školenia pracovníkov školy v oblasti BOZP a PO. Zodpovedá za správnosť 

vedenia dokumentácie ochrany zdravia pri práci a poţiarnej ochrany. 

 

Čl. 17 

Zástupca pre BOZP a PO 

 
Zástupca pre BOZP a PO je zamestnanec školy, ktorý sleduje dodrţiavanie platných 

predpisov v oblasti BOZP a PO na škole a v prípade zistených nedostatkov kontaktuje 

zodpovedného zmluvného technika pre BOZP a PO prostredníctvom riaditeľa školy. 

 

 

Čl. 18 

Orgán školskej samosprávy a jeho pôsobnosť 

 
Rada školy 

1. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy a záujmy ţiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, 

posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 

2. Jej činnosť je vymedzená v zákone NR SR č.596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a 

samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon  245/2008 Z. z. 

3. Členmi rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden 

zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí 

nie sú zamestnancami školy a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

 

Čl. 19 

Základné zásady činnosti a riadenia organizácie 
V činnosti organizácie sa uplatňujú tieto zásady: 

a) zásada priamej nadriadenosti a podriadenosti medzi zamestnancom a vedúcim 

zamestnancom (nadriadeným), ktorá sa prejavuje vo vzťahu k určovaniu a ukladaniu 

pracovných úloh a kontrole ich plnenia, 

b) zásada odbornej a metodickej príslušnosti, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom 

metodických a odborných pokynov, informácií a doporučení, 



c) zásada spolupráce jednotlivých úsekov školy pri zabezpečovaní činností a plnení úloh 

organizácie, 

d) zásada zmieru pri riešení sporov vzniknutých pri zabezpečovaní úloh organizácie, spory 

sa riešia predovšetkým dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhoduje riaditeľ organizácie. 

 

IV. Č A S Ť 

Čl. 20 

Vymedzenie činnosti a zodpovednosti vedúcich zamestnancov 

 Jednotlivé útvary zabezpečujú tieto hlavné činnosti:  

1. Útvar riaditeľa ZŠ s MŠ: 

- organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, 

personálnej a hospodárskej činnosti. Zahŕňa činnosti, ktoré sú priamo podriadené 

riaditeľke ZŠ a ktoré jej pomáhajú vykonávať  jej zverené činnosti. Riaditeľ ZŠ s MŠ 

riadi ZŠ s MŠ v celom rozsahu činností, vytvára podmienky na prácu všetkých 

zamestnancov a ţiakov. 

- organizačne zabezpečuje porady, zodpovedá za ich odbornú a organizačnú prípravu, 

zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s poradami 

- eviduje a sleduje termíny úloh 

- sleduje vydávanie všetkých právnych a iných noriem a predpisov a upozorňuje 

riaditeľa ZŠ s MŠ na právne úpravy, ktoré sa týkajú činnosti ZŠ s MŠ 

- vybavuje písomnú agendu a korešpondenciu ZŠ s MŠ 

- eviduje a predkladá riaditeľovi ZŠ s MŠ sťaţnosti a podnety zamestnancov, ţiakov 

a ich rodičov 

- podieľa sa na návrhoch základných organizačných noriem a interných smerníc 

- spracúva a vydáva organizačný poriadok ZŠ s MŠ, vnútorný poriadok, pracovný 

poriadok, resp. ďalšie normy a ich zmeny a doplnky, vedie evidenciu  popisov funkcií 

vedúcich zamestnancov ZŠ s MŠ 

- zabezpečuje rozpracovanie pokynov a smerníc nadriadených orgánov na podmienky 

ZŠ s MŠ 

- vedie evidenciu o dovolenkách a poskytovaní iného voľna zamestnancom ZŠ s MŠ 

- zabezpečuje pracovnoprávne úkony pre zamestnancov ZŠ s MŠ 

-  sleduje a vyhodnocuje zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov ZŠ s 

MŠ 

- eviduje a podľa platných predpisov uschováva protokoly, revízne správy, zápisnice 

o kontrolných akciách vykonaných v ZŠ s MŠ kontrolnými a inými  odbornými 

útvarmi nadriadených orgánov, materiály vlastných kontrolných akcií 

- zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa ZŠ s MŠ 

  

2. Základné povinnosti riaditeľa ZŠ s MŠ 

- riaditeľ ZŠ plní úlohy na I. stupni riadenia s obvodnou pôsobnosťou 

- menuje pracovníkov na miesta vedúcich zamestnancov 

- zostavuje plán práce ZŠ, schvaľuje čiastkové plány,  ktoré sú súčasťou plánu práce 

školy 

- vydáva vnútorný poriadok ZŠ, schvaľuje úväzky pedagogických zamestnancov, určuje 

triednych učiteľov, vedúcich metodických orgánov a pracovných komisií, výchovného 

poradcu, schvaľuje rozvrh hodín, dozorov 

- vypracúva plán vnútornej kontroly a podieľa sa na jej vykonávaní 



- zodpovedá za dodrţiavanie učebných plánov, učebných osnov, vzdelávacích 

štandardov a plánov výchovy mimo vyučovania 

- zodpovedá za ďalšie vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

- zodpovedá za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy, za 

vybavenie ZŠ učebnými pomôckami, školskými potrebami  a didaktickou technikou 

- zodpovedá za správnosť obsahu výkazov predkladaných nadriadeným orgánom a za 

správne a komplexné vedenie predpísanej dokumentácie, 

- zabezpečuje spracovanie rozboru celoročnej činnosti ZŠ 

-  zodpovedá za dodrţiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a ochrane proti poţiarom, predpisov CO 

- zodpovedá za dodrţiavanie zákonov o odmeňovaní u všetkých zamestnancov pri 

určovaní ich platov a odmien 

- zodpovedá za hospodárenie ZŠ a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov 

- plní si vyučovaciu povinnosť podľa nariadenia vlády 

- spolupracuje s rodičovskou radou a radou školy 

 

3.Základné povinnosti zástupcu riaditeľa ZŠ  

Zástupcu riaditeľa školy menuje a odvoláva riaditeľ školy. Zástupca riaditeľa ZŠ 

zastupuje v určenom rozsahu riaditeľa školy v prípade jeho neprítomnosti. Zástupca 

riaditeľa ZŠ má zároveň na starosti koordináciu výchovno-vzdelávacej práce na škole : 

- zástupca riaditeľa ZŠ plní úlohy na II. stupni riadenia s obvodnou pôsobnosťou 

- priamo riadi podriadených zamestnancov pedagogického útvaru I. stupňa ZŠ, sleduje 

dodrţiavanie vnútorných predpisov školy, porušenie pracovnej disciplíny hlási 

riaditeľovi školy 

- pripravuje a koordinuje rozvrh hodín a úväzky vyučujúcich I. a II. stupňa ZŠ 

- riadi a kontroluje priebeh vyučovania podľa vnútorného poriadku školy 

- kontroluje a zabezpečuje plnenie učebných osnov, učebných plánov, TVVP, 

triednických hodín a vedenie triednickej dokumentácie 

- hospituje na vyučovacích hodinách, sleduje výchovno-vyučovacie výsledky učiteľov 

a informuje o nich riaditeľa školy 

- zúčastňuje sa na zasadnutiach MZ a PK 

- zabezpečuje zastupovanie v prípade neprítomnosti učiteľov I.a II. stupňa ZŠ, vedie 

o nich evidenciu, spracováva mzdové podklady 

- koordinuje a sleduje dozor pedagogických zamestnancov I. a II. stupňa ZŠ 

- je oprávnený podpisovať zamestnancovi priepustku za účelom lekárskeho vyšetrenia 

- koordinuje mimoškolské aktivity a testovanie ţiakov na I.  a II. stupni ZŠ  

- spolupracuje pri spracovávaní štatistických výkazov agendy vzdelávacích a kultúrnych 

poukazov 

- koordinuje a sleduje činnosť záujmových útvarov na I. a II. stupni ZŠ 

- sleduje výzvy MŠ SR, projekty a iné granty 

- kontroluje fond učebníc a učebných potrieb, metodického materiálu 

- koordinuje organizovanie školských výletov, exkurzií, ŠVP, plaveckých kurzov a 

LVVK 

- plní ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne a popisu funkcie 

  

4. Základné povinnosti  zástupcu riaditeľa pre MŠ  
Zástupcu riaditeľa pre MŠ menuje a odvoláva riaditeľ školy. Zástupca riaditeľa zastupuje 

v určenom rozsahu riaditeľa školy v prípade jeho neprítomnosti. Pedagogický zástupca má 

zároveň na starosti koordináciu výchovno-vzdelávacej práce v materskej škole : 



- poskytuje vo veciach týkajúcich sa materskej školy právne rady, konzultácie 

a informácie o rozhodnutiach 

- poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu na škole 

- zabezpečuje komplexné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných 

štatistických výkazov podľa stanovených termínov v poţadovanom rozsahu 

- zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy a priamej výchovno-vzdelávacej práce 

s deťmi 

- vedie evidenciu o neprítomných učiteľoch / PN, OČR, ostatné / a pripravuje ich 

zastupovanie 

- kontroluje fond učebných potrieb, metodického materiálu 

- kontroluje povinnú pedagogickú dokumentáciu príslušných triednych učiteľov, 

zodpovedá za jej správnosť a úplnosť, sleduje a kontroluje prácu zverenej MZ 

- vykonáva hospitačnú činnosť a vedie o nej záznamy 

- koordinuje organizovanie školských výletov, exkurzií, ŠVP, plaveckých kurzov 

- plní si ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne a popisu funkcie 

 

 

5. Základné povinnosti výchovnej poradkyne  

- Výchovná poradkyňa popri svojej pedagogickej činnosti plní úlohy školského 

poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti 

prevencie problémového a delikventného vývinu mládeţe.  

- Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú 

starostlivosťou o deti a mládeţ.  

- Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a 

zákonným zástupcom ţiaka.  

- Zodpovedá za plnenie úloh riaditeľke školy, je členom vedenia školy. 

- Pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí pedagogických rád, na ktorých informuje o riešení 

otázok v oblasti výchovy. 

- Iné ...(príloha organizačného poriadku) 

 

 6. Základné povinnosti vedúcej ŠJ 
Vedúcu školskej jedálne ZŠ s MŠ menuje a odvoláva riaditeľ školy. Má na starosti 

koordináciu práce v ŠJ : 

- vedúca ŠJ plní úlohy na II. stupni riadenia s obvodnou pôsobnosťou 

- riadi prácu podriadených zamestnancov útvaru školského stravovania  

- spolupracuje so ZŠ s MŠ pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad ţiakmi, ktorí 

sa stravujú v ŠJ 

- spolupracuje s riaditeľom ZŠ s MŠ pri výchove ţiakov k spoločenskému správaniu, 

k zásadám zdravej výţivy, k hygiene a stolovaniu, pri odstraňovaní negatívnych 

stravovacích návykov detí a pri zabezpečovaní pitného reţimu 

- so ZŠ s MŠ prostredníctvom stravovacej komisie spolupracuje pri zostavovaní rozvrhu 

vydávania stravy a vytvárania vhodných podmienok v ŠJ 

- sleduje výzvy MŠ SR, projekty a iné granty určené pre ŠJ 

- plní ďalšie povinnosti podľa pracovnej náplne a popisu funkcie 

 

 

 

 

 



 

Čl. 21 

Základné povinnosti triednych  učiteľov 
 

 

1. Triedny učiteľ je zodpovedný za svoju triedu, je rozhodujúcim a koordinujúcim činiteľom    

       výchovno-vzdelávacej práce vo svojej triede. 

2.  Úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi v triede, s triednym dôverníkom ZRŠ,  

     výchovným poradcom, vychovávateľmi  ŠKD a maximálne vyuţíva ich pomoc. Navrhuje 

     pochvaly, pokarhania, prípadne zníţené známky zo správania. 

3.  Úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami svojich ţiakov. 

4.  Denne kontroluje dochádzku ţiakov a robí okamţité opatrenia ne jej zlepšenie. 

5.  Po príchode do školy odovzdá ţiak triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané 

     zákonnými zástupcami, v odôvodnených prípadoch potvrdenie od lekára. 

6.  Dozerá na zovňajšok ţiakov a uskutočňuje nápravné opatrenia. 

7.  Zabezpečuje distribúciu učebníc a školských potrieb v triede.  

8.  Triedny učiteľ je povinný uskutočniť triednickú hodinu 2-krát do mesiaca.  

 

 

Čl. 22 

Základné povinnosti vychovávateľky ŠKD 
 

Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, 

relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie, ktorá sa riadi vypracovaným 

a schváleným rámcovým plánom činnosti ŠKD, z ktorého sa vypracovávajú týţdenné plány 

činnosti. Vychovávateľka školského klubu detí : 

- zúčastňuje sa porád školy, pomáha organizačne zabezpečovať denný chod ŠKD 

- zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ŠKD 

- plní si ďalšie povinnosti podľa pracovnej náplne a popisu funkcie 

 

 

V. Č A S Ť 
 

 

Vnútroorganizačné normy organizácie 
 

Čl. 23 

Pracovný poriadok 
Pracovný poriadok je základnou pracovno-právnou vnútroorganizačnou normou 

zamestnancov školy a je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov. 

 

 

Čl. 24 

Registratúrny poriadok 
Registratúrny poriadok vydáva riaditeľ školy a upravuje správu registratúry školy, spôsob 

vydávania, číslovania, evidencie a obehu spisových materiálov organizácie a spôsob skartácie 

spisových materiálov organizácie. 

 

 



 

 

Čl. 25 

Smernice 
Vnútroorganizačné smernice vydáva podľa potreby riaditeľ školy a upravujú zásadné otázky 

riadenia organizácie a aplikujú platné právne a iné normy na podmienky organizácie. 

 

 

Čl. 26 

Pokyny a pracovné príkazy riaditeľa školy 
Pokyny a pracovné príkazy vydáva riaditeľ školy a stanovujú opatrenia pre zabezpečenie 

zvlášť závaţných a konkrétnych úloh. 

 

 

VI. Č A S Ť 
 

Čl. 27 

  Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy. 

2. Pracovná náplň a povinnosti zamestnancov sú podrobne rozpracované v pracovnej 

náplni zamestnanca, ktorá je súčasťou osobného spisu. 

3. Riaditeľ školy je povinný oboznámiť s obsahom Organizačného poriadku všetkých 

podriadených zamestnancov. 

4. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľ školy. 

5. Zrušuje sa Organizačný poriadok vydaný 4.9. 2006. 

6. Tento Organizačný poriadok nadobúda účinnosť 3.9. 2012. 

7. Organizačný poriadok je vyhotovený v 5 exemplároch, ktoré sú umiestnené na 

centrálnej nástenke pri evidencii dochádzky, u zástupcov riaditeľa pre ZŠ a MŠ, 

u vedúcej ŠJ a u riaditeľa školy. 

8. Zamestnanci boli oboznámení s Organizačným poriadkom a potvrdili to svojím 

podpisom. 

 

                                                             

    PaedDr. Dušan Schut 

riaditeľ školy  

 

 

V Nedoţeroch – Brezanoch  dňa 03. 09. 2012   

Prílohy : 

1. Organizačná štruktúra a štruktúra riadenia ZŠ s MŠ 

2. Výchovný poradca  

3. Podpísaný zoznam zamestnancov 

 



 

 



Príloha č. 1 

 

 

 

Organizačná štruktúra ZŠ s MŠ 
 

 

Útvar riaditeľa Pedagogický  Útvar školského Hospodársko 

školy   útvar   stravovania  správny útvar 

   

MŠ    1. stupeň   2.stupeň   ŠKD     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra riadenia ZŠ s MŠ 
 

 

I.st.riadenia     Riaditeľ  

 

II.st.riadenia zástupca pre ZŠ zástupca pre MŠ vedúca ŠJ vedúca hosp. správneho 

                    útvaru 

 

                   učitelia                  vychovávateľky        kuchárka                     školník 

 

 

      vychovávateľka ŠKD   správni zamestnanci   pomocné kuchárky      upratovačky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

V Ý C H O V N Ý P O R A D C A 

 

1. Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémových žiakov 

a)Vyhľadávanie a evidencia ţiakov, u ktorých sa prejavujú : 

 výchovné ťaţkosti a poruchy správania, 

 ťaţkosti a poruchy v učení, 

 skryté zdravotné postihnutie, 

 zmenená pracovná spôsobilosť, 

 sociálne problémy; 

b) Prevencia uvedených problémov 

c) Riešenie problémov: 

 pedagogická osveta a výmena informácií medzi školou a rodičmi, 

 individuálna práca s rodičmi ţiakov, ktorí majú vývinové, prospechové, výchovné 

a iné problémy, 

 poradenstvo pri uvedených ťaţkostiach a problémoch, 

 spolupráca a sprostredkovanie priameho kontaktu so školským psychológom, 

 spolupráca a riešenie problémových prípadov s oddelením sociálnych vecí v Prievidzi 

 koordinácia práce triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich a výchovného poradcu 

pri riešení uvedených problémov. 

d) Poradenská práca pri učení a pri ďalšom rozvíjaní nadania, tvorivosti talentu ostatných detí, 

hlavne spolupráca s vyučujúcimi a rodičmi. 

e) Poradenská práca pre učiteľov v oblasti riešenia uvedených problémov. 

 

2. Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesijnej orientácie žiakov 

a) Spolupráca s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a 

usmerňovanie k výhodnej voľbe povolania. 

b) Zabezpečovanie materiálov a pomôcok pre informačnú a poradenskú prácu profesijnej 

orientácie. 

c) Individuálna poradenská a konzultačná činnosť pre ţiakov. 

d) Oboznamovanie ţiakov piateho a šiesteho ročníka s povolaniami. 

e) Pomoc pri správnej voľbe povolania formou príslušných psychologických testov pre ţiakov 

siedmeho aţ deviateho ročníka. 

f) Evidencia ţiakov končiacich školskú dochádzku a spracovanie prehľadov o profesijnej 

orientácii ţiakov od piateho ročníka. 

g) Príprava a realizácia vstupných dokladov ţiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. 

h) Pravidelný servis informácií v oblasti povolania (nástenka, zber záujmu, vyhodnotenie, 

atď.) 

i) Zabezpečovanie spätných informácií o bývalých ţiakoch a o ich uplatnení. 

j) Spracovanie a odovzdávanie prehľadov o rozmiestňovaní ţiakov končiacich 

povinnú školskú dochádzku CPPP v Prievidzi 

 

3. Iné činnosti 

a) Spolupráca so školským psychológom (vyhľadávanie, evidencia, dokumentácia, konkrétna 

práca s psychologickými testami atď.) 

b) integrácia intelektovo nadaných detí 

 


