
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizačný poriadok ZŠ s MŠ Hany Ponickej 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Haliči dňa 20.2. 2021          Mgr. Radoslav Čičmanec 

           riaditeľ školy 



 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Základnej školy s materskou školou Hany 

Ponickej, Družstevná 11, 98511 Halič. Vydáva ho riaditeľ v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, podľa § 11 ods.10 písm. f zákona o  

výchove a vzdelávaní č.245/2008 Z. z., na základe Vyhlášky 320/2008 Z. z.  MŠ SR z 23. júla 2008 o 

základnej škole, § 3 odsek 3. Určuje organizačnú štruktúru školy (upravuje riadenie a organizáciu, určuje 

rozdelenie práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť zamestnancov, rozsah právomocí, 

vnútorné a vonkajšie vzťahy Základnej školy s materskou školou Hany Ponickej), vymedzuje činnosť a 

zodpovednosť vedúcich zamestnancov, zverejňuje sa na viditeľnom mieste v škole alebo na internetovej 

stránke školy.  

 

Článok 2 

Zriadenie organizácie 

 

Základná škola s Materskou školou Hany Ponickej je na základe rozhodnutia Obecného úradu v Haliči, zo 

dňa 1. 7. 2002 samostatný právny subjekt na úseku základného školstva a predškolských zariadení, v zmysle 

ustanovenia § 2 odst.1 zákona č.29/1984 Zb o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších 

predpisov, ust. § 4 odst.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 

zákona č.597/2003 o financovaní školstva, zákona NR SR č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, vyhlášky MŠ SR č.143/1984 Z.z. o základnej 

škole v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 1 Zákona č. 171/1990 Zb. o sústave základných a stredných 

škôl. Na základe novely zákona č.29/1984 Zb. „O výchove a vzdelávaní“ a zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. 

„O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky“ sa dňom 1. 7. 

2002 stáva súčasťou základnej školy aj materská škola. Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 1.7. 2002 pod 

číslom 139/2002 starostom Obce Halič. Súčasťou školy je aj Školský klub detí a školská jedáleň. 

 

Článok 3 

Názov a sídlo organizácie 

 

Názov organizácie: Základná škola s materskou školou Hany Ponickej, Družstevná 11, Halič 

Skrátený názov: ZŠ s MŠ Hany Ponickej, Družstevná 11, Halič 

Sídlo organizácie: Družstevná 11, 98511 Halič 

IČO organizácie: 37828886 

Štatutárny orgán: riaditeľ školy (je oprávnený konať menom spoločnosti na základe zákona, štatútu, a 

organizačného poriadku). 

Zástupca štatutárneho orgánu: zástupca riaditeľa pre ZŠ, zástupca riaditeľa pre MŠ 

 

Článok 4 

Predmet činnosti 

 

Predmetom činnosti je výchovno-vzdelávacia činnosť pre predprimárne vzdelávanie, ukončené osvedčením 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávanie v materskej škole, výchovno – vzdelávacia činnosť pre  primárne vzdelávanie ukončené 

osvedčením o absolvovaní primárneho vzdelávania absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávanie v základnej škole a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov, ukončené 

osvedčením o absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelávania absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávanie v základnej škole,  výchovnovzdelávacia činnosť v školskom 

klube, výroba, konzumácia, odbyt jedál  a nápojov pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov. 

 

 



 

 

Článok 5 

Právne postavenie  

 

Základná škola s Materskou školou Hany Ponickej je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch 

svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje 

samostatne na základe § 2 odst.1 zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. „O financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení“:  

- z rozpočtu určeného Krajským školským úradom na mzdové a prevádzkové náklady základnej školy 

- z rozpočtu vyčleneného Obecným úradom v Haliči z podielových daní občanov, na mzdové 

a prevádzkové náklady školských zariadení (materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne).  

- z príjmov z vedľajšej hospodárskej činnosti škôl a školských zariadení 

- z doplnkových mimorozpočtových zdrojov 

Článok 6 

Hospodárska činnosť  

 

Školu finančne zabezpečuje jej zriaďovateľ. Svoju hospodársku činnosť vykonáva v rozsahu, ktorý je 

nevyhnutný pre plnenie úloh. Hospodárenie s prostriedkami sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu. Škola 

s rozpočtom hospodári podľa rozpočtových pravidiel a ďalších finančných predpisov. 

 

Článok 7 

Správa majetku 

 

Hnuteľný a nehnuteľný majetok Základnej školy s Materskou školou Hany Ponickej, Družstevná č.11, je 

majetok, ktorý škola nadobudla do správy od zriaďovateľa a to delimitáciou od Okresného úradu v Lučenci 

dňa 1.1.2002. Majetok školy je vedený v inventárnom zozname a delimitačnej zmluve. Delimitácia majetku 

školy vrátane budov je vykonaná osobitným protokolom o prevode správy majetku. Majetkom školy, 

s ktorým má organizácia právo hospodáriť, je stav podľa inventarizácie k 31.12.2001 s ďalšími určeniami 

v súlade so Zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 8 

Práva, povinnosti a zodpovednosť 

a) Zamestnanci školy: 

 

 Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne a interné predpisy. Zamestnanci sú 

povinní riadne si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli 

v organizácii poverení.  

 

Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť: 

- plniť príkazy priameho nadriadeného, 

- využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh, 

- dodržiavať pracovný čas, 

- dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, 

- ochraňovať majetok v správe školy, riadne hospodáriť a nakladať s ním, chrániť ho pred zničením, 

poškodením, stratou alebo zneužitím, 

- upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho 

splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému. 

 

Každý zamestnanec má tieto práva: 

- právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu, 

- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

- na odpočinok a zotavenie po práci, 

- na pomôcky pre plnenie daných úloh a na vykonanie opatrení potrebných pre bezpečnú prácu, 

- dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce, 



 

- oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, vnútorným mzdovým poriadkom, 

bezpečnostnými a ostatnými internými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim 

vykonávanej. 

 

b) Vedúci zamestnanci školy: 
 

 Každý vedúci zamestnanec má okrem práv, povinností a zodpovednosti uvedených 

v predchádzajúcom bode tieto práva a povinnosti: 

- poznať úlohy a podmienky práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti vlastnej 

funkcie, 

- priebežne oboznamovať podriadených zamestnancov s predpismi a úlohami, ktoré sa dotýkajú ich 

činnosti, prerokovávať s nimi závažné otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh a sledovať dodržiavanie 

pracovnej disciplíny, 

- vydávať príkazy zamestnancom im  podriadeným, 

- zastaviť prácu na zverenom pracovisku, pokiaľ by pokračovanie v práci mohlo ohroziť život alebo 

zdravie zamestnancov, detí, prípadne majetku školy, 

- uplatňovať zásady odmeňovania za prácu podľa platných predpisov pre odmeňovanie. 

 

Článok 9 

Štatutárny orgán, zástupca štatutárneho orgánu, oprávnenie konať za organizáciu, zastupovanie 

funkcií, poradné orgány, podpisovanie za organizáciu, útvary organizačnej štruktúry a ich pôsobnosť 

 

Štatutárny orgán 

Na čele Základnej školy s materskou školou Hany Ponickej je riaditeľ školy, ktorého do funkcie menuje a z 

funkcie odvoláva zriaďovateľ, Obec Halič, Obecný úrad, Mieru 66, 98511 Halič, ktorému zodpovedá za 

svoju činnosť. Riaditeľ je štatutárnym orgánom organizácie, je oprávnený v organizácii s právnou 

subjektivitou konať menom spoločnosti na základe zákona, štatútu, stanov a organizačného poriadku. 

Riaditeľ je zároveň hovorcom školy. Riaditeľ menuje a odvoláva svojho štatutárneho zástupcu. 

 

Zástupca štatutárneho orgánu  

Riaditeľa ZŠ s MŠ Hany Ponickej počas jeho neprítomnosti v celom rozsahu jeho pôsobnosti zastupuje 

zástupca riaditeľa pre základnú školu a zástupca riaditeľa pre materskú školu. V prípade neprítomnosti 

riaditeľa školy je zástupca riaditeľa pre ZŠ a zástupca riaditeľa pre MŠ aj hovorcom školy.   

   

Oprávnenie konať za organizáciu 

 

Iní zamestnanci ZŠ s MŠ Hany Ponickej sú oprávnení robiť za ZŠ s MŠ právne úkony nutné k plneniu 

uložených pracovných úloh v prípadoch, keď je to stanovené v tomto organizačnom poriadku a v ostatných 

organizačných normách. Oprávnenie zastupovať ZŠ s MŠ navonok iným ako štatutárnym orgánom alebo 

zástupcom štatutárneho orgánu vzniká na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom. V 

poverení okrem všeobecných náležitostí musí byť vymedzený rozsah poverenia. 

 

Zastupovanie funkcie a odovzdávanie funkcií  

 

Každý vedúci zamestnanec je povinný určiť svojho zástupcu, ktorý ho v dobe neprítomnosti zastupuje v 

plnom rozsahu povinností, práv a zodpovednosti. Zástupca i zastupovaný sú povinní sa pri odovzdávaní 

funkcie na zastupovanie navzájom informovať o priebehu a stave hlavných a nedokončených úloh a o stave 

iných dôležitých vecí.  

 

Poradné orgány 

Porada vedúcich pracovníkov: 



 

- je zložená z vedúcich zamestnancov školy, zasadá podľa potreby, zvoláva ju riaditeľ školy, 

- kontroluje plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti 

práce školy, 

- organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady, 

- zriaďuje orgány potrebné na samosprávny chod školy a určuje ich náplň,  

- pravidlá rokovania, prípravu a obsah jej rokovania, prípravu podkladov a materiálov na rokovanie, 

 spôsob uznášania sa a prijímanie nariadení, uznesení, spôsob kontroly plnenie uznesení a 

 zabezpečovania úloh týkajúcich sa činnosti školy a jej správy, určuje rokovací poriadok.  

 

Pedagogická rada  

Je iniciatívny a poradný orgán riaditeľa školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, schádza sa 

podľa plánu 5x ročne. Pedagogická rada: 

- vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa školy, k ŠkVP, k organizácii, plánu 

práce, hodnoteniu žiakov, k školskému  poriadku školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania,  

- prerokováva návrhy predkladané riaditeľom, Radou školy,  

- prerokováva organizačný, pracovný a školský poriadok školy ako i ďalšie poriadky a nariadenia školy, 

 prerokováva veci týkajúce sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a finančnými 

 prostriedkami,  prerokováva veci dôležité pre školu, 

Z jej rokovania sa vyhotovuje zápisnica (kto ju viedol, prítomní, obsah, prijaté uznesenie a výsledok 

hlasovaní). Materiály sa archivujú a zabezpečuje ich riaditeľ. Je uznášaniaschopná, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina jej členov.          

 

Metodické združenie pre primárne vzdelávanie a predmetová komisia pre nižšie sekundárne 

vzdelávanie 

 

Zabezpečuje spoluprácu medzi učiteľmi a vedením školy. MZ a PK: 

- podieľa sa na rozhodovaní o zásadných metodicko – riadiacich otázkach, 

- je  odborným garantom, zodpovedá za metodickú a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania, 

- priebežne informuje vedenie školy o použitých metódach svojej práce, o dosahovaných výsledkoch, 

 sleduje všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k skvalitneniu výchovy a vzdelávania, je v stálom 

 kontakte s metodickými orgánmi – centrami, 

- zúčastňuje sa s členmi vedenia hospitácií učiteľov a hodnotí odbornú a metodickú úroveň výchovy 

 a vzdelávania, 

- spolurozhoduje o materiálnom a technickom zabezpečení výchovy a vzdelávania a o budovaní, učební, 

 pripravuje podklady do hodnotiacej správy za školský rok, 

- koordinuje a organizuje prácu s nadanými deťmi a prácu s deťmi so ŠVVP, 

- spolupodieľa sa na vypracovaní kritérií pre hodnotenie učiteľov, 

- svoju činnosť riadi štatútom. 

Rada školy 

Rada školy sa vyjadruje k pedagogickým, organizačným a materiálnym otázkam zabezpečenia výchovno – 

vzdelávacieho procesu, k správe o výsledkoch školy. Riadi sa svojim štatútom. Riaditeľ školy v rámci svojej 

pôsobnosti predkladá Rade školy na vyjadrenie najmä:  

1) návrh na počty prijímaných detí, návrh rozpočtu školy, 

2) Školský vzdelávací program, 

3) informácie o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu, 

4) správu o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy, 

5) návrh na vykonávanie vedľajšej hospodárskej činnosti školy, 

6) správu o výsledkoch hospodárenia.  



 

Rodičovská rada 

 

Je poradným orgánom riaditeľa školy zložená zo zástupcov rodičov detí každej (väčšiny, podľa záujmu) 

triedy, rieši všetky závažné otázky spolupráce rodičov a školy. Rada sa: 

- riadi sa pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu, 

- je najvyšším orgánom dobrovoľného združenia rodičov, ktorý sa riadi svojimi stanovami, 

- úlohou RR je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, 

 predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, 

- poskytovať škole finančnú a výchovnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych 

 podujatí, 

- plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, 

- pomáhať škole pri spolupráci s podnikmi a spoločenskými organizáciami, 

- RR nezasahuje do výchovno – vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho 

 priaznivý priebeh a podporuje ho (Zákon 317/2009   §3, odsek 7 – Pedagogický zamestnanec má v 

 súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti  postavenie chránenej osoby /§ 139 ods. 1 písm. h) 

 Trestného zákona. 

 

Žiacka rada 

Je poradným orgánom pedagogickej rady v otázkach organizovania a koordinovania školských akcií, súťaží, 

podnetov a nápadov smerujúcich k fungovaniu zaužívaného života školy  

Komisie 

 

Jednotlivé komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány školy riaditeľ 

školy. Sú zriadené zo zamestnancov školy a z radov odborníkov, členov navrhuje riaditeľ školy a vymedzuje 

im úlohy. Schádzajú sa podľa potreby alebo plánu činnosti, zásady rokovania a uznášania si schvália na 

svojom prvom zasadaní, komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Vypracovávajú stanoviská 

k prerokúvaným materiálom na úseku, pre ktorý boli zriadené, dozerajú na hospodárenie s majetkom školy, 

kontrolujú spôsob realizácie uznesení, vypracovávajú návrhy a podnety najdôležitejších otázok práce školy. 

 

Škola zriaďuje tieto komisie: 

- stravovaciu,  

- inventarizačnú, vyraďovaciu, škodovú a likvidačnú, 

- predmetovú,  

- komisiu pre ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca, 

- komisiu na komisionálne preskúšanie žiakov, 

- komisiu na prešetrenie a odškodnenie registrovaného školského úrazu, 

- výchovnú, 

- komisia na prešetrenie sťažností. 

Riaditeľ školy môže podľa potreby zriadiť ďalšie poradné orgány. 

 

Stravovacia komisia 

 

Riadi sa vyhláškou o školskom stravovaní a prevádzkovým poriadkom. 

Komisiu tvoria: vedúca školskej jedálne, hlavná kuchárka, učiteľka MŠ, vychovávateľka ŠKD. 

 

Hlavné úlohy stravovacej komisie: 

-   pomáhať vedúcej školského stravovania pri úspešnom riadení prevádzky podľa zásad správnej výživy, 

-   prerokovať požiadavky a návrhy, ktoré vedúca ŠJ uplatňuje u nadriadeného, 

-  spolupracovať pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny výdaja stravy - 

sledovať čas výdaja stravy a starostlivosť o deti počas stolovania, 

-  pomáhať pri zabezpečovaní zásobovania potravín, 

- podľa záujmu stravníkov riešiť doplnkové stravovanie. 

 



 

Organizačné úlohy: 

- komisia zasadá na podnet členov komisie, minimálne 2 x ročne, 

- zo zasadnutí komisie sa vedie zápis, ktorého kópia je uložená u vedúcej ŠJ. 

 

Inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná, škodová komisia 

 

Inventarizačná komisia 

 Riadi sa príslušnými predpismi o vykonávaní inventarizácie a o správe štátneho majetku. Po 

skončení inventarizácie predkladá riaditeľovi školy písomný návrh na jej vysporiadanie. Uplatní tiež 

návrhy na vyradenie a likvidáciu nepoužiteľného majetku. Počet členov komisie sa určuje podľa 

rozsahu vykonávanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ. Poverený 

predseda predloží riaditeľovi školy písomný zoznam členov komisie. Okrem určenej inventarizácie 

komisia preberá majetok školy – inventár, pridelený do osobného užívania, od odchádzajúceho 

zamestnanca školy v prípade, ak tento majetok bude spravovať v nasledujúcom období nový 

zamestnanec školy. Ak inventár preberá ďalší zamestnanec školy, predseda komisie sa zúčastňuje na 

preberaní a tiež podpisuje zápisnicu o preberaní majetku. Komisia sa schádza podľa potreby 

a zvoláva ju predseda komisie. 

Vyraďovacia komisia 

 Na základe uskutočnenej inventarizácie a návrhov vyraďuje v súlade so zákonom o správe majetku 

na vyradenie majetok, ktorý je metodicky zastaraný, morálne opotrebovaný, mechanicky poškodený, 

nefunkčný a neopraviteľný. Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vyraďovania. Predsedu 

komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi školy 

písomný záznam o vyraďovaní. 

Likvidačná komisia 

 Uskutočňuje likvidáciu vyradeného majetku. Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu 

vykonávanej likvidácie. Predsedu komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený 

predseda predloží riaditeľovi školy písomný záznam o likvidácii. 

Škodová komisia 

 Jej funkciou je navrhovať po prerokovaní s riaditeľom školy uplatňovanie nárokov, alebo postihov 

zamestnancov školy, má 3 členov, spolu s predsedom, ktorého touto úlohou písomne poveruje 

riaditeľ školy . Poverený predseda písomne oznámi riaditeľovi školy mená členov komisie a určí 

zapisovateľa. Komisia zasadá podľa potreby a podáva riaditeľovi školy návrhy na riešenie prípadov 

vždy písomne s podpismi všetkých členov. Vo svojej práci sa komisia riadi zákonníkom práce 

a ďalšími príslušnými normami. Svoje návrhy konzultuje s právnikom a ekonómom. 

Výchovná komisia 

 Jej funkciou je riešenie výchovných problémov žiakov a komunikácia s rodičmi s cieľom dosiahnuť 

korekciu negatívneho správania. Tvorí ju: výchovný poradca, riaditeľ školy, zástupkyňa školy a 

triedny učiteľ 

Podpisovanie a používanie pečiatok  

Za ZŠ s MŠ Hany Ponickej sa podpisuje tak, že k menu a funkcii zamestnanca oprávneného podpisovať sa 

pripojí pečiatka organizácie a podpis. Pečiatky, ktoré škola používa a ich účel sú uvedené v internej smernici 

o vyhotovovaní, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pečiatok ZŠ s MŠ Hany Ponickej.  

     

Útvary organizačnej štruktúry a ich pôsobnosť  

 

ZŠ s MŠ Hany Ponickej sa člení na jednotlivé útvary a tie na úseky, ktoré komplexne zabezpečujú a 

koordinujú úlohy školy v zmysle zriaďovacej listiny: 

 1) Útvar riaditeľa školy 

 2) Pedagogický útvar 

 3) Ekonomicko-prevádzkový útvar    



 

 4) Útvar školského stravovania            

 

1) Útvar riaditeľa školy:  
Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej 

činnosti. Patria sem: riaditeľ školy – štatutárny orgán, pedagogický zástupca riaditeľa pre ZŠ – zástupca 

štatutárneho orgánu, pedagogický zástupca riaditeľa pre MŠ, sekretariát RŠ 

 

2a) Pedagogický útvar ZŠ:  

- úsek primárneho vzdelávania,  

- úsek nižšieho sekundárneho vzdelávania, 

- úsek ŠKD 

 

2b) Pedagogický útvar MŠ  
 

3) Ekonomicko-prevádzkový útvar 

- úsek administratívy a ekonomiky,  

- úsek prevádzkových zamestnancov 

 

 

 

Článok 10 

Útvar riaditeľa školy 

Riaditeľ školy 

 

Na čele školy je riaditeľ školy, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa § 3 zákona NR SR č. 

596/2003 Z.z.  

 Riaditeľ školy menuje do funkcie vedúcich zamestnancov útvarov školy v súlade s ustanoveniami 

Zákonníka práce bez výberového konania v zmysle § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z.  

 Riaditeľ školy odvoláva vedúcich zamestnancov útvarov školy v súlade s ustanoveniami Zákonníka 

práce. 

 Riaditeľ ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých jej veciach. Rozhoduje samostatne, 

pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením Radou školy. Riaditeľa školy zastupuje 

v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu pedagogický zástupca pre základnú školu a v jeho 

neprítomnosti pedagogický zástupca pre materskú školu. 

 Riaditeľ školy zodpovedá za dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov 

a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a činnosti 

školy, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve školy.  

 Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v 1. stupni.  

 Rozhoduje najmä o: 

- prijatí dieťaťa do MŠ a žiaka do ZŠ, zohľadňujúc dohodu v rámci vytvoreného školského obvodu 

- oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

- oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,  

- povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí,  

- prerušení štúdia, 

- uložení výchovných opatrení, 

- povolení vykonať opravnú skúšku, 

- povolení vykonať komisionálnu skúšku,  

- povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom 

školy,  

- oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa príslušnému 

sociálnemu alebo inému orgánu, 

- príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži 

v školstve a v školskom zariadení, 

- po doporučení PPP o: 



 

 odklade povinnej školskej dochádzky žiaka,  

 dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky žiaka, 

 zaradení žiaka do špeciálnej triedy  

 

Riaditeľ školy ďalej: 

- prijíma všetkých zamestnancov do pracovného pomeru a  zabezpečí vyhotovenie pracovných zmlúv, 

zabezpečuje personálne obsadenie školy,  

- uzaviera dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru a tieto práce kontroluje, 

- uzaviera dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve,  

- rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami školy dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením 

pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe, 

- preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce (len po dohode so zamestnancom),  

- určuje nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek, 

- vysiela zamestnancov na pracovné cesty, 

- poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca a pri prekážkach 

z dôvodu všeobecného záujmu, 

- poskytuje pracovné voľno bez náhrady mzdy vo výnimočných situáciách pri prekážkach v práci 

v zmysle § 141 ods. 3  Zákonníka práce 

- nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnejšej 

úprave pracovného času,  

- určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií zamestnancov školy, 

- vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium zamestnancov školy,  

- rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich úľavách a hospodárskom zabezpečení 

študujúcich popri zamestnaní, 

- rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas školského roka 

v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenia kúpeľnej liečby, rekreácie), 

- posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to zaraďuje zamestnancov do príslušných 

nomenklatúrnych funkcií  platových stupňov a mzdových taríf podľa príslušných mzdových predpisov, 

- zabezpečuje vyhotovenie platových výmerov ako aj ďalších výmerov súvisiacich s platovými 

náležitosťami zamestnancov, 

- rozhoduje o platových postupoch pedagogických zamestnancov,  

- priznáva odmeny, osobné príplatky a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných 

mzdových predpisov (včítane preradenia do najbližšej vyššej platovej stupnice, než ktorej by mal byť 

pedagogický  zamestnanec zaradený podľa nadobudnutej kvalifikácie, priznanie osobného príplatku, 

osobného  hodnotenia a pod.), 

- priznáva a pri zmene podmienok výkonu práce odníma osobné platy,  

- priznáva náhradu miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie, vrátane náhrad miezd za nevyčerpanú 

časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci, 

- pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu o priebehu 

zamestnaní, o zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely platového zaradenia zamestnanca, ako aj 

o zápočte dôb zamestnania pre určenie nemocenských dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie, 

- rozhoduje o pridelení počtu nadpočetných hodín učiteľom (včítane tzv. nadlimitných hodín), 

- rozhoduje o pridelení počtu hodín externým učiteľom a podľa nadobudnutej kvalifikácie určuje odmeny 

za externé vyučovanie, 

- priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade s platnými mzdovými 

predpismi, 

- zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa nadobudnutého 

vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky MŠVaV SR o odbornej 

a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov,  

- sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy, 

- zamestnancom prideľuje prácu so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný 

stav,  

- vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny 

a bezpečný, 



 

- zabezpečuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť o zamestnancov,  

- zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s novými predpismi, 

- bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich evidenciu, 

oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu, 

- v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu zamestnancov,  

- zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení ZP, pracovného poriadku a ďalších platných pracovno-

právnych, mzdových a iných predpisov súvisiacich s touto agendou.   

 

Pedagogickí zástupcovia riaditeľa školy 

         

a) Pedagogický zástupca riaditeľa školy pre základnú školu 

 

Pedagogického zástupcu riaditeľa školy pre základnú školu (ďalej len PZZŠ) menuje a odvoláva riaditeľ 

školy. PZZŠ ako štatutárny zástupca riaditeľa školy, uzatvorí pracovnú zmluvu s riaditeľom školy  podľa § 9 

odseku 1 ZP. Podpisuje riaditeľovi školy dovolenku. Pedagogický zástupca zastupuje v plnom rozsahu 

riaditeľa školy v prípade jeho neprítomnosti. PZZŠ má zároveň na starosti koordináciu výchovno-

vzdelávacej práce v škole. 

Ďalej: 

- upozorňuje riaditeľa školy na porušenia právneho poriadku v činnosti školy a navrhuje opatrenia na 

odstránenie porušeného právneho vzťahu, 

- poskytuje vo veciach týkajúcich sa školy právne rady, konzultácie a informácie o právnych predpisoch, 

arbitrážnych a súdnych rozhodnutiach vedúcim zamestnancom a ostatným zamestnancom školy, 

- poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu v škole, 

- pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagogickej rady školy, 

- zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných štatistických výkazov 

podľa stanovených termínov v požadovanom rozsahu, 

- zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy a priamej výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi (formy: 

pohovory, hospitácie, previerky žiakov), 

- vedie evidenciu o neprítomných učiteľoch a vychovávateľoch (PN, OČR, ostatné) a pripravuje ich 

zastupovanie, 

- sleduje vydávanie učebníc,  

- kontroluje fond učebníc a učebných potrieb, metodického materiálu, 

- zostavuje predpísané štatistiky, kontroluje a vyhodnocuje mesačne školskú dochádzku žiakov, 

- aktívne priamo riadi výchovno-vzdelávaciu činnosť v roč. 1.- 9., ŠKD  

- spolupracuje s výchovným poradcom v oblasti riešenia problémov žiakov , 

- riadi a usmerňuje uvádzanie pedagógov do praxe,  

- pripravuje podklady k analýze výchovno-vzdelávacej činnosti a k správaniu žiakov, túto oblasť 

analyzuje v rámci pedagogických porád,  

- zostavuje systém dozorov v škole a kontroluje jeho dodržiavanie, 

- usmerňuje a kontroluje vedenie pedagogickej dokumentácie ,  

- eviduje a kontroluje záujmovú činnosť, nepovinné predmety, rôzne súťaže, olympiády  a pod., 

- podieľa sa na príprave úväzkov učiteľov a vychovávateľov, 

- zabezpečuje oblasť kultúrnych a spoločenských podujatí školy,  

- riadi a usmerňuje plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, dopravnú výchovu, výchovné koncerty, návštevu 

divadiel a kultúrnych podujatí,  

- zabezpečuje spoluprácu  vyučujúcich 1. a 2. stupňa , 

- sleduje účasť pedagogických zamestnancov na podujatiach, školeniach profesijného charakteru,  

- zodpovedá za odborno-metodickú prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu so študentmi 

učiteľstva, SŠ, uvádzanie učiteľov ,   

- usmerňuje MZ 1.- 4. roč. a PK, 

- hospitačne sleduje predmety v roč. 1.- 4., ŠKD, Sj, Cj, D a výchovné predmety na 2. stupni, účelové 

cvičenia, didaktické hry na 1. stupni, 



 

- sleduje materiálno-technické vybavenie kabinetov,  

- sleduje dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení, 

- kontroluje nástupy zamestnancov do zamestnania. 

- zabezpečuje spoluprácu vyučujúcich  so školskou knižnicou, 

 

b) Pedagogický zástupca riaditeľa školy pre materskú školu 
 

Pedagogického zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu (ďalej len PZMŠ) menuje a odvoláva riaditeľ 

školy. Pedagogický zástupca zastupuje v plnom rozsahu riaditeľa školy v prípade jeho neprítomnosti 

a neprítomnosti zástupcu riaditeľa pre základnú školu. PZMŠ má zároveň na starosti koordináciu výchovno-

vzdelávacej práce v materskej škole. 

Ďalej: 

- upozorňuje riaditeľa školy na porušenia právneho poriadku v činnosti materskej školy a navrhuje 

opatrenia na odstránenie porušeného právneho vzťahu, 

- poskytuje vo veciach týkajúcich sa materskej školy právne rady, konzultácie a informácie o právnych 

predpisoch, arbitrážnych a súdnych rozhodnutiach vedúcim zamestnancom a ostatným zamestnancom 

školy, 

- poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu v materskej škole, 

- pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagogickej rady materskej školy, 

- zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných štatistických výkazov 

podľa stanovených termínov v požadovanom rozsahu, 

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

- vedie evidenciu o neprítomných učiteľkách (PN, OČR, ostatné) a pripravuje ich zastupovanie, 

- zostavuje predpísané štatistiky, kontroluje a vyhodnocuje mesačne dochádzku detí, 

- spolupracuje s výchovným poradcom školy v oblasti riešenia problémov detí, 

- riadi a usmerňuje uvádzanie pedagógov do praxe, absolventskú prax, povinnú prax študentov PaSA  

- pripravuje podklady k vyhodnoteniu výchovno-vzdelávacej činnosti a práce MŠ za školský rok,  

- usmerňuje a kontroluje vedenie pedagogickej dokumentácie ,  

- zabezpečuje oblasť kultúrnych a spoločenských podujatí MŠ,  

- riadi a usmerňuje dopravnú výchovu, výchovné koncerty, návštevu divadiel a kultúrnych podujatí,  

- zabezpečuje spoluprácu  s vyučujúcimi I. ročníka, 

- sleduje účasť pedagogických zamestnancov na podujatiach, školeniach profesijného charakteru,  

- sleduje materiálno-technické vybavenie MŠ,  

- sleduje dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení, 

- kontroluje nástupy zamestnancov MŠ do zamestnania. 

 

Sekretariát riaditeľa školy 

 

Sekretariát riaditeľa školy, ako aj časť ekonomických pracovných povinností v ZŠ s MŠ Hany Ponickej 

vykonáva ekonómka školy.  

 

Jedná sa najmä o tieto úlohy: 

- zabezpečuje tlačivá, kancelárske potreby zamestnancom školy, 

- zabezpečuje materiálne vybavenie kancelárií a tried, inventarizáciu a vyraďovanie týchto prostriedkov, 

vykonávanie opráv a bežnej údržby kancelárskych prostriedkov, 

- uskutočňuje na základe dispozícií riaditeľa samostatné administratívne práce, respektíve práce na 

požiadanie vedúcich útvarov, 

- sleduje, eviduje, kontroluje termíny pre vybavenie korešpondencie, zakladá v predpísanej forme všetky 

písomnosti riaditeľa a organizačne zaisťuje prípravu pravidelných porád riaditeľa, zhotovuje zápisy 

- zabezpečuje prácu podateľne, rozmnožovne a obsluhu telefónnej ústredne školy , vedie evidenciu 

dovoleniek a priepustiek, dochádzku zamestnancov, 

- pri prijatí nového zamestnanca zabezpečuje vystavenie potrebných dokumentov ohľadne záznamu 

o vykonaní vstupnej inštruktáže BOZ a PO,   



 

- zodpovedá za správnosť osobných spisov zamestnancov školy,  

- vedie evidenciu požiadaviek zamestnancov školy na zvyšovanie kvalifikácie,  

- sleduje zápisníky BOZ zamestnancov školy a vypracováva harmonogram preventívnych lekárskych 

prehliadok, 

- vedie pokladničný denník a pokladňu školy, 

- vypláca cestovné náležitosti a vyúčtováva drobné výdavky za hotové, 

- zabezpečuje podklady pri uzatváraní dodávateľských a nájomných  zmlúv s inými právnymi subjektmi, 

- spoločne s bezpečnostným technikom a protipožiarnym technikom školy zabezpečuje a kontroluje 

vykonávanie revízií elektrických inštalácií, bleskozvodov a iných zariadení včítane odstránenia závad, 

- zabezpečuje vybavenie školy základným vnútorným zariadením, 

- kontroluje dodržiavanie termínov a správnosť fakturácie za prevedené práce,  

- kontroluje správnosť faktúr, splátkových listov, 

- vedie knihu objednávok pre školu a potvrdzuje tieto objednávky, 

- zabezpečuje správu  majetku štátu podľa vyhlášky o správe  majetku štátu, 

- zabezpečuje inventarizáciu podľa Zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve  

- zabezpečuje nakladanie s rozpočtom podľa rozpočtových pravidiel a ďalších finančných predpisov,  

- zabezpečuje povinnosti vyplývajúce zo zákona o územnom plánovaní a sta-vebnom poriadku 

a z vyhlášky o dokumentácii stavieb,  

- kontroluje preberané stavebné práce, kvalitu prác a zabezpečuje cenovú kontrolu po porade 

s odborníkmi, 

- zodpovedá za vedenie ústredného inventára školy a za dielčie inventáre vedúcich kabinetov, podieľa sa 

na spracovaní záverečnej zápisnice, 

- spracováva na počítači prírastky a úbytky majetku školy, 

- vedie evidenciu poistených žiakov školy,  

- v prípade poistnej udalosti vypracováva oznámenie poistnej udalosti, 

- zakladá v predpísanej forme všetky písomnosti riaditeľa školy a zabezpečuje archiváciu týchto spisov, 

- archivuje osobné spisy a ostatné podklady zamestnancov, 

- vedie evidenciu zamestnancov – komplexné zabezpečenie personálnej agendy, 

- vedie evidenciu čerpania riadnej dovolenky, neplateného, náhradného a iného voľna, 

- kontroluje dodržiavanie limitu nadčasovej práce, 

- kontroluje správnosť výplatných lístkov z hľadiska mzdových náležitostí, likvidácie zrážok, 

- zodpovedá za úplnosť vyhlásenia k zdaneniu príjmov a podkladov rozhodných pre priznanie 

nezdaniteľných zložiek, zabezpečuje ich likvidáciu, 

- vedie evidenciu dohôd o vykonaní práce, 

- zabezpečuje platobný styk s bankou Prima a Allianz SP, 

- v spolupráci s riaditeľom školy sa podieľa na vypracovávaní rozpočtu školy, 

- v spolupráci s riaditeľom vypracováva podklady k spracovaniu ročného rozpočtu školy a ročného plánu 

na neinvestičné a stavebné práce, rekonštrukcie, nadstavby, prístavby a adaptácie, celkový rozpočet 

ročných výdavkov na údržbu, 

- vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení  

- zabezpečuje likvidáciu faktúr za odobraté energie (elektrina, voda, plyn, telekomunikácie), 

 

Článok 11 

Pedagogický útvar ZŠ 

 

a) Úsek primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania 

 

Učiteľ základnej  školy 

 

 vychováva žiakov v súlade s úlohami a cieľmi štátnej školskej politiky, neustále skvalitňuje 

a prehlbuje účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečuje jednotu výchovy a vzdelávania 

a starostlivosti o zdravý vývoj žiaka, 

 výchovu a vzdelávanie vedie v záujme rozvoja duševných a fyzických schopností detí, pričom musí 

vychádzať z národných a kultúrnych tradícií a najnovších poznatkov vedy, 



 

 dodržiava učebné plány a učebné osnovy, Sprievodcu školským rokom, platné vyhlášky týkajúce sa 

organizácie a priebehu vyučovacieho a výchovného procesu, 

 zabezpečuje práce súvisiace s vyučovacou a výchovnou činnosťou, ktorými sa predovšetkým 

rozumie: 

- osobná príprava na vyučovanie,  

- príprava učebných pomôcok a starostlivosť o ne, 

- príprava  materiálu na vyučovanie,  

- vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie, opravy písomných a grafických prác žiakov,  

- dozor nad žiakmi, 

- starostlivosť o kabinety, knižnicu, dielne, odborné učebne a ostatné školské zariadenia, 

- účasť na pracovných poradách a schôdzach rodičov, 

- účasť na akciách organizovaných školou, 

- vykonávanie ďalších prác v súlade s pracovným poriadkom a pracovnou zmluvou podľa pokynov 

riaditeľa. 

 

Ďalšie povinnosti učiteľa: 

- zastupuje prechodne neprítomného učiteľa, 

- spracováva a predkladá príslušnému zástupcovi písomné materiály potrebné na kontrolu a hodnotenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- vykonáva dozor nad žiakmi v škole, pred, počas a po vyučovaní,  

- vykonáva dozor v školskej jedálni, 

- neustále zvyšuje svoju odbornosť a kvalifikáciu v rámci individuálnych alebo organizovaných foriem 

vzdelávania,  

- plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí jeho priamy nadriadený, 

 

Pri starostlivosti o žiakov je učiteľ povinný: 

- úzko spolupracovať s rodičmi, 

- podporovať rozvoj záujmovej, mimotriednej a mimoškolskej činnosti žiakov, 

- viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, dodržiavaniu dopravných, 

protipožiarnych a iných predpisov, 

- viesť žiakov k dodržiavaniu základných pravidiel slušného správania, k ochrane zdravia. 

 

Triedny učiteľ 
 

 vedie žiakov svojej triedy tak, aby dosahovali čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky, 

 vypracováva plán výchovnej práce triedneho učiteľa, 

 dôsledne dodržiava a rešpektuje Práva dieťaťa vyhlásené OSN a dbá, aby ich dodržiavali 

a rešpektovali všetci vyučujúci v jeho triede. 

 spolupracuje so všetkými učiteľmi vyučujúcimi v jeho triede, 

 na pedagogických poradách, prípadne inštruktážach informuje učiteľov o individuálnych 

osobitostiach jednotlivých žiakov, o ich zdravotnom stave, rodinných pomeroch a pod. 

 prostredníctvom triednych rodičovských združení a informačných dní školy zabezpečuje spojenie 

školy s rodinou, 

 na pedagogických radách informuje vedenie školy o stave výchovnej a vzdelávacej činnosti vo svojej 

triede, 

 zodpovedne vedie pedagogickú dokumentáciu svojej triedy, 

 dôsledne sleduje dochádzku žiakov do školy, neospravedlnené absencie promptne rieši v zmysle 

vnútorného poriadku školy, 

 úzko spolupracuje s výchovným poradcom a psychológom PPP pri usmerňovaní žiakov pri voľbe 

povolania a CVPP pri riešení výchovných problémov v jeho triede. 

 

Vedúci PK a MZ 

 

 riadi prácu útvaru, zvoláva najmenej 4-krát do roka zasadnutia, vedie ich rokovanie, 



 

 zostavuje plán činnosti útvaru – rozdeľuje úlohy medzi členov, 

 sleduje prácu všetkých členov a usmerňuje ich činnosť, 

 úzko spolupracuje s vedením školy ( spoločná hospitačná činnosť), 

 podáva správu o činnosti riaditeľovi školy a robí analýzu činnosti PK a MZ, 

 sleduje najnovšie poznatky z pedagogiky, psychológie a oboznamuje s nimi členov PK a MZ, 

 vedúci PK a MZ je odborným a metodickým poradcom riaditeľa školy. 

 

Výchovný poradca 

 

Za svoju prácu zodpovedá riaditeľovi školy a usmerňujúcemu zástupcovi riaditeľa školy. 

 

Vykonáva: 

- výchovnú prácu na úseku prevencie a riešenia problémových žiakov – vyhľadáva, eviduje a rieši 

poruchy učenia, zdravotné postihy, sociálne problémy,  

- poradenskú prácu pri učení a ďalšom rozvíjaní nadania a tvorivosti – talentu ostatných žiakov (rodičia, 

žiaci...), 

- poradenskú prácu učiteľov v oblasti riešenia uvedených problémov, 

- prácu na úseku výchovy k voľbe povolania – profesionálnej orientácii žiakov. 

Spolupracuje: 

- s triednym učiteľom, 

- s vychovávateľom ŠK,  

- s PPP a CVPP, 

- s ostatnými organizáciami (ÚPSVaR  odbor sociálnych vecí, ...) 

 

Eviduje žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. 

 

Koordinátor prevencie drogovej závislosti  

 

- informuje vedenie školy, svojich kolegov a zástupcov rodičov o prevenčnej práci v škole, 

- zhromažďuje informácie o činnosti učiteľov v protidrogovej prevencii, 

- zúčastňuje sa stretnutí s koordinátormi s iných škôl, odovzdáva a zúžitkúva skúsenosti svojich kolegov, 

- spolupracuje s odborníkmi z CVPP, sprostredkúva realizáciu výchovných protidrogových programov, 

- mapuje možné ohniská vzniku drogovej závislosti, informuje o týchto skutočnostiach vedenie školy, 

výchovného poradcu, triedneho učiteľa a rodičov žiakov. 

 

Koordinátor environmentálnej výchovy 

 

 prehlbuje vedomosti, skúsenosti, zručnosti žiakov súvisiace so životným prostredím. Vzbudzuje 

v žiakoch pocit zodpovednosti a spolupatričnosti s prostredím, v ktorom žijú. Prebúdza v nich lásku 

a citlivosť ku všetkému živému a celému svojmu okoliu, 

 zapája kolegov a prostredníctvom nich aj žiakov do riešenia jednoduchých problémov, 

s uvedomením si pocitu vlastnej zodpovednosti a účasti na samotnom riešení, 

 cielene buduje najmä u problémových žiakov novú hodnotovú orientáciu  v prospech zmeny 

postojov k životnému prostrediu, ale aj k sebe samému, 

 rozvíja žiacke chápanie po všetkých stránkach tak, aby dokázali tvorivo a slobodne myslieť a konať 

v prospech životného prostredia.    

 

Asistent učiteľa  

 

 podieľa sa na utváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie najmä jazykových, kultúrnych 

a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 bezprostredne spolupracuje s učiteľom v triede a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy, 

 uľahčuje adaptáciu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie, pomáha 

pri prekonávaní počiatočných bariér dieťaťa, 



 

 organizuje otvorené vyučovacie hodiny pre rodičov, vykonáva dozor a aktivity počas prestávok. 

 zúčastňuje sa vyučovacieho procesu, pomáha vyučujúcim pri organizácii VVP, pri tvorbe a príprave 

učebných pomôcok, 

 zapája sa do krúžkovej činnosti, zabezpečuje účasť žiakov na  spoločenských aktivitách na úrovni 

obce a regiónu, 

 organizuje spoločné podujatia s rodičmi žiakov, spolupracuje so spoločenskými zariadeniami 

zabezpečujúcimi výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin, 

 spoznáva rodinné prostredie, sociálne pomery, záujmy a zdravotný stav detí.  

 

b) Úsek ŠKD 

 

Vychovávateľ 

 

 zabezpečuje komplexnú výchovno–vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie vedomostí, 

zručností a návykov detí v ŠK spojenú s metodickou a poradenskou činnosťou, 

 zvýšenú pozornosť venuje príprave učebných pomôcok a odbornej literatúre, 

 zodpovedne sa pripravuje na výchovno – vzdelávaciu prácu v súlade so zásadami vlastenectva, 

humanity a demokracie, vedie k tomu aj študentov súvislej pedagogickej praxe, 

 poskytuje metodickú činnosť pri príprave študentov na pedagogickú prácu so žiakmi (konzultácie), 

ako aj poradenský servis, 

 uskutočňuje rozbor pedagogickej praxe a vedie písomnú dokumentáciu, 

 svoj odborný rast neustále zvyšuje sebavzdelávaním, 

 plní úlohy plánu práce školy, zapracúva ich do čiastkových úloh v týždenných a denných  výchovno 

– vzdelávacích plánoch, 

 vedie dokumentáciu školského klubu, plán výchovno – vzdelávacej činnosti, triednu knihu, základnú 

dokumentáciu o žiakoch v ŠKD, 

 poskytuje poradenský servis pre rodičov, 

 vo výchovno-vyučovacom procese uplatňuje etiku vo vzťahu k deťom, ale aj medzi pracovníkmi na 

pracovisku, 

 zodpovedá za inventár ŠKD, 

 dodržiava interné pokyny vedenia ZŠ, 

 slobodne volí metodické postupy, ktoré sú v súlade s prijatou koncepciou školy, platnými 

pedagogickými normami a Dohovorom o právach dieťaťa, 

 v prípade potreby vykonáva zastupovanie za neprítomných pedagogických zamestnancov školy, 

 vykonáva aj ďalšie práce, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce, podľa pokynov priameho 

nadriadeného.  

Článok 12 

Pedagogický útvar MŠ 

 

Je priamo riadený zástupcom riaditeľa pre materskú školu (je vedúcou útvaru). Do funkcie ju menuje 

riaditeľ školy. 

 

Vedúci pedagogického útvaru - zástupca pre MŠ: 

 

 zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy a na priamej výchovno-vzdelávacej práci v materskej 

škole podľa ISCED 0, 

 usmerňuje a kontroluje prácu pedagogických zamestnancov materskej školy,  

 zodpovedá za správne vedenie povinnej dokumentácie triednych učiteľov,  

 koordinuje prácu metodického orgánu,  

 zabezpečuje školskú a mimoškolskú činnosť, 

 vypracúva povinné štatistiky, 



 

 zodpovedá za registráciu nadčasovej práce zamestnancov materskej školy a čerpania náhradného 

voľna, 

 zabezpečuje zastupovanie za neprítomných pedagogických zamestnancov materskej školy, 

 uskutočňuje kontrolno - hospitačnú činnosť triednych učiteliek v MŠ, 

 zabezpečuje efektívne využívanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami školy pri organizovaní 

zastupovania a s tým súvisiacimi nárokmi zamestnancov a iných ekonomických činností, 

 tvorí podklady pre rokovanie PR, pracovných porád a vedie ich, 

 archivuje všetky písomnosti svojho úseku, 

 navrhuje odmeňovanie podriadených pracovníkov v zmysle vnútorného mzdového predpisu, 

 včasne informuje riaditeľa školy o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť  na úseku, ktorý priamo riadi, 

 dbá o využívanie kabinetných zbierok a ich pravidelné dopĺňanie v súlade so schváleným rozpočtom 

školy, 

 zaujíma objektívne stanovisko k riešeniu prípadných sťažností, overuje ich opodstatnenosť, 

pripravuje  

 pripravuje podklady a návrhy na riešenie, 

 je priamo podriadená riaditeľovi školy. 

 

Učitelia v materskej škole 

 

- všetci  učitelia (triedni a ostatní vyučujúci) využívajú v škole všetky práva, ktoré pre nich vyplývajú 

 zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších 

 právnych predpisov, 

- plnia príkazy priameho nadriadeného, 

- pri edukácii pracujú podľa schválených učebných osnov, Školského vzdelávacieho programu, 

- starostlivo sa pripravujú na VVP, 

- sú povinní byť v škole v čase určenom podľa pracovného poriadku, v čase určenom zastupovanie 

 neprítomných učiteľov, v čase porád, akcií a schôdzí uskutočňovaných riaditeľom školy, 

- dbajú na poriadok a disciplínu, 

- sú povinní na riaditeľov príkaz zastupovať prechodne neprítomných zamestnancov, 

- podporujú rozvoj záujmovej mimoškolskej činnosti, 

- všímajú si zdravotný stav detí, učia ich osobnej hygiene, správnej výžive, kultúre stravovania, 

 šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom, 

- učia deti zachovávať pravidlá bezpečnosti práce, dopravnej výchovy, ochrany životného prostredia, 

 PO a CO, 

- majú zákaz používať všetky formy telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní, 

- zabezpečujú ochranu práv dieťaťa, ktoré sú zabezpečené v Dohovore o právach dieťaťa 

- využívajú fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh, 

- upozornia ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu,  

- predvídanú neprítomnosť hlásia včas, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie, 

- starajú sa o podávanie pitného režimu deťom. 

 

Triedna učiteľka 

 

 zodpovedá za správnosť a úplnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa 

detí alebo triedy ( osobný spis dieťaťa, priemerná dochádzka,....), 

 spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými 

zamestnancami,  ostatnými zamestnancami školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast 

 poskytuje pedagogické poradenstvo, 

 utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, 



 

 ak je neprítomný viac ako 30 dní, riaditeľ ustanoví na jeho zastupovanie iného pedagogického 

zamestnanca. 

Článok 13 

Ekonomicko prevádzkový útvar 

 

a) Úsek administratívy a ekonomiky 

 

Zamestnanec spracúvajúci administratívno-technickú agendu 

 

1) oblasť personálna: 

- spracováva návrh pracovnej zmluvy pre novoprijatých zamestnancov, ako aj rozviazanie pracovného 

pomeru, pritom sa riadi pracovno-právnymi predpismi a pokynmi riaditeľa školy, 

- podľa pokynov riaditeľa školy a v zmysle platných predpisov zaraďuje zamestnancov do platovej triedy 

a platového stupňa v súlade s mzdovými predpismi, spracováva návrhy platových dekrétov, 

- pripravuje písomnú pracovnú náplň novoprijatému zamestnancovi, 

- na základe návrhu riaditeľa školy pripravuje dohody o vykonaní práce, 

- zabezpečuje všetky doklady zamestnanca potrebné k vedeniu jeho osobnej a mzdovej agendy, 

- vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, sleduje a spracúva predstihové konanie 

zamestnancom, ktorým vzniká nárok na dôchodok, 

- vydáva potvrdenia o zápočte rokov pre účely RD a o odpracovaných rokoch pre účely dovolenky na 

zotavenie, 

- vybavuje administratívnu agendu a kontrolu výpočtu dávok NP, podporu pri OČR. 

 

2) oblasť mzdová:  

- zodpovedá za včasné a presné spracovanie miezd, na základe predložených podkladov, dávok NP, 

prídavkov na deti, 

- k dávkam nemocenského a sociálneho zabezpečenia vedie príslušnú agendu potrebnú na určenie výplaty 

jednotlivých dávok, 

- likviduje nároky vyplývajúce z materskej dovolenky, rodičovský príspevok, náhradu výdavkov za 

kúpeľnú liečbu a iné dávky, koná podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov, 

- zodpovedá za správne zadanie všetkých vstupných údajov, správnu výšku vyplatených miezd, výšku 

zrazených fondov, zrážok a daní, výšku a rozsah vyplatených dávok nemocenského poistenia podľa 

platných smerníc, 

- stanovuje priemerné mzdy pre výpočet dovolenky a ostatných náhrad a priemerné mzdy pre pracovno-

právne účely, 

- sleduje a realizuje platové postupy a správnosť platového zaradenia zamestnancov, 

- na základe návrhu riaditeľa zavádza do programu mzdovej agendy premenlivé zložky platov 

pedagogických zamestnancov, mesačné zmeny, osobné príplatky, mimoriadne odmeny a odstraňuje 

zistené chyby, 

- sleduje výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku a vydáva podklady o jeho vyplácaní, 

- vydáva potvrdenia o výške príjmu zamestnancov, 

- vykonáva ročné zúčtovanie daní, 

- zabezpečuje náležitú archiváciu dokladov PaM a účtovných dokladov. 

 

3) oblasť sociálnoprávna 

- vyhotovuje prihlášky a odhlášky zamestnancov pre sociálnu a zdravotné poisťovne v stanovených 

termínoch, 

- k dávkam nemocenského a sociálneho zabezpečenia vedie príslušnú agendu, potrebnú pre určenie 

výplaty jednotlivých dávok, 

- na základe žiadostí zabezpečuje peňažnú pomoc v materstve a rodičovský príspevok, 

- vyjadruje sa k opodstatnenosti žiadostí na rodinné prídavky, príplatky k rodinným prídavkom 

a vykonáva agendu na úseku dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, zabezpečuje archiváciu v tejto 

oblasti, 



 

- na základe rozhodnutia riaditeľa pripravuje a vykonáva práce pracovno-právnej agendy (vznik, zmeny, 

zánik pracovného pomeru), 

- kontroluje návrhy na platové postupy, správnosť platového zaradenia zamestnancov, 

- vyhotovuje zavádzacie listy novoprijatých zamestnancov, dohody, vedľajšie činnosti, 

- vypracováva výkaz pre sociálnu poisťovňu, všeobecnú zdravotnú poisťovňu, spoločnú zdravotnú 

poisťovňu a úrad práce. 

 

b) Úsek prevádzkových zamestnancov 

 

Školník – kurič 
 

Zabezpečuje: 

- bezchybnú prevádzku školy, dbá, aby školská budova bola v určený čas otvorená i zatvorená, aby sa 

učebne v ktorých sa bude vyučovať včas odomkli, upratali, vyvetrali, 

- dbá na hygienu, čistotu budovy a priestorov školy, po kontrole, či sú všade zhasnuté svietidlá, vypnuté 

všetky elektrospotrebiče, pozatvárané okná, uzavreté prívody vody, plynu, či sa v budovách nezdržiava 

žiadna osoba uvádza do činnosti bezpečnostné zariadenie, uzatvorí budovy a areál školy, 

- sleduje knihu závad a zápisy v nej, podľa charakteru ich odstraňuje, alebo nahlasuje riaditeľovi nutnosť 

zabezpečenia iných opravárenských firiem, odstránené závady zaznamenáva v knihe závad,  

- vykonáva odborné remeselné práce, ak ich nemôže vykonávať na podklade svojho vyučenia 

v príslušnom odbore a pomocou potrebných nástrojov, materiálov a nemôže opravy urobiť sám, 

bezodkladne to hlási riaditeľovi školy, 

- udržuje v dobrom stave aj údržbársku dielňu a jej zariadenie, 

- čistí chodník pozdĺž školy, udržuje v poriadku pivnicu a povalu, 

- zvyčajným spôsobom vyhlasuje nájdenie zabudnutých vecí v škole, nálezy väčšej ceny ohlási 

riaditeľovi, dbá o to, aby sa počas prevádzky ale aj mimo nej neplytvalo energiami a materiálom, 

- zodpovedá za inventár školy v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, 

- dodržiava vnútorný poriadok školy, zásady BOZ, CO a PO, dbá o bezpečnosť seba a iných,  

- ak sú v škole ďalší prevádzkový zamestnanci, kontroluje bezpečnosť práce a používanie predpísaných 

ochranných pomôcok, 

- počas veľkého upratovania pomáha s demontážou svietidiel, 

- vybavuje triedy kriedou, stará sa o školské hodiny a frekvenciu zvonení, v prípade narušenia chráneného 

objektu cudzími osobami nahlasuje narušenie OO polície, 

- udržuje poriadok v školskej a údržbárskej dielni,  

- dohliada na funkčnosť hasiacich prístrojov,  

- stará sa o štátne symboly,  

- vykonáva dozor pri vchode do budovy, kontroluje pohyb cudzích osôb po objekte, 

- udržiava prístupové chodníky čisté, v zimnom období odmetené a posypané, 

- kosí trávnaté plochy okolo budovy, 

- udržuje poriadok okolo kontajnera, kontroluje priepustnosť odkvapových zvodov a odstraňuje prípadné 

nečistoty zo strechy budovy, 

- mesačne odpisuje spotrebu vody, elektrickej energie, zapisuje odvoz odpadu, odnáša a prináša poštu, 

kontroluje neporušenosť bleskozvodov, 

- vykonáva aj ďalšie práce, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho 

nadriadeného.   

 

V zimnom období vykonáva aj funkciu kuriča v troch kotolniach (hlavná budova a telocvičňa). Ako 

kurič plní predovšetkým tieto úlohy: 

- aby školské miestnosti, ktoré určí riaditeľ školy, boli včas a riadne vykúrené na teplotu stanovenú 

príslušnými predpismi, a to nielen vo vyučovacích dňoch, ale v prípade potreby v nevyhnutnom rozsahu 

aj cez soboty a nedele a v dňoch pracovného pokoja,  

- vykonáva všetky práce spojené s kúrením, čistením a bežnou  údržbou, 

- dodržiava predpisy a pravidlá bezpečnej prevádzky kotlov, 

- vedie prevádzkový denník a zapisuje do neho všetko, čo je určené v prevádzkových predpisoch, 



 

- odstavuje kotly v prípadoch uvedených v prevádzkových predpisoch a vždy, keby bola ohrozená 

bezpečnosť a zdravie jeho a iných, 

- zúčastňuje sa na revíziách a kontrole kotlov a rozvodu, aby poznal ich stav a vedel odstrániť menšie 

chyby, 

- dbá o čistotu a poriadok v kotolniach, dodržiava protipožiarne opatrenia,  

- hlási priamemu nadriadenému všetky okolnosti, ktoré by mu bránili vykonávať pracovné povinnosti, 

- dbá o trvalé a dokonalé vetranie kotolní, hlási úniky spalín, 

- dodržiava pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny práce, 

- počas prevádzky kotolní sleduje priebeh horenia v kotloch a reguluje ich výkon, 

- v letnom, nevykurovacom období pripravuje teplú úžitkovú vodu pre kuchyňu a upratovačky a taktiež 

do spŕch v šatniach pri telocvični, 

- kosí areál školy,  

- opravy poškodených inventárnych vecí ako aj zariadenia školy, 

- vykonáva aj ďalšie práce, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce, podľa pokynov priameho 

nadriadeného.   

- celoročne sa stará o areál ZŠ s MŠ Hany Ponickej, s dôrazom na ošetrovanie stromov, kríkov a trvalé 

trávnaté porasty, 

- vykonáva rez, odstraňuje suché konáre stromov, vyhrabáva lístie, sadí mladé stromčeky a kríky, kosí 

trávniky a odstraňuje divoko rastúce buriny, 

- stará sa o uzatváranie a odomykanie budovy telocviční v poobedňajšom období.   

      

Upratovačka 

 

Hlavnou povinnosťou upratovačky je udržovať školské miestnosti v náležitej čistote, vo vzornom 

poriadku tak, aby sa zdravie žiactva, učiteľov a ostatných zamestnancov školy čo najviac chránilo. Preto 

robí podľa ďalších ustanovení bežné a veľké upratovanie školskej budovy, vrátane čistenia okien. 

 

Ďalšie povinnosti: 

- je povinná oznamovať školníkovi zistené chyby na školskom zariadení, ktoré vyžadujú údržbárske 

opravy, 

- bežné upratovanie robí upratovačka tým, že raz za deň po odchode žiakov utrie navlhko podlahy 

všetkých miestností, odkladacie priestory v školských laviciach, skrine, utrie vlhkou handrou podlahy 

záchodov, teplou vodou umyje sedacie dosky záchodov, kľučky a rukoväte sťahovacích splachovačov, 

prepláchne žľaby pisoárov, 

- raz za týždeň umyje olejové nátery alebo obkladové dlaždice na záchode a raz za 14 dní ometie steny 

učební a ostatných miestností, 

- pri veľkom upratovaní, ktoré je dvakrát do roka, upratovačka umyje podlahy všetkých učební 

a ostatných miestností, schodíšť, chodieb a hygienických zariadení, ometie steny učební a ostatných 

miestností a očistí všetky okná i okenné rámy zvonka i zvnútra, 

- služba dvakrát  denne  stiera  schodište  a schody  vlhkou handrou namočenou do teplej vody s 2% 

roztokom saponátu a pod., 

- vykonáva služby, ktorými ju poveril riaditeľ školy, služby sú súčasťou týždenného pracovného času, 

- je povinná zastupovať za neprítomnú upratovačku. 

 

Bezpečnostný technik, protipožiarny technik   

 

 Sú to osoby spĺňajúce kvalifikačné a odborné predpoklady s platnými licenciami k vykonávaniu 

týchto činností. Nakoľko školy nezamestnáva takýchto zamestnancov, uzatvára dohodu o vykonaní činnosti 

s osobami, ktoré sú oprávnené ju vykonávať. 

K ich povinnostiam patrí: 

 organizovanie kontrolnej, metodickej a poradenskej činnosti 

 vedenie dokumentácie a evidencie o bezpečnosti pri práci, bezpečnosti technických zariadení, 

pracovných podmienkach, pracovných a školských úrazoch, požiarnej ochrane, únikových cestách, 

nácviku evakuácie, školeniach zamestnancov školy. 



 

Dokumentujú: 
- evidenciu registrovaných pracovných a školských úrazov, správy o ich vyšetrovaní, záznamy o 

opatreniach proti ich opakovaniu, 

- záznamy o vykonaných kontrolách stavu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len BOZP), 

kontrolu požiarnej ochrany (ďalej len PO), hasiacich prístrojoch, hydrantoch;  zistené nedostatky, spôsob 

a termín ich odstránenia, 

- prevádzkové predpisy, ktoré vydal riaditeľ školy v záujme BOZP a PO,     

- predpis o prideľovaní ochranných prostriedkov, 

- zápisníky BOZP všetkých zamestnancov školy, sledujú termíny preškolení a preventívnych lekárskych 

prehliadok, uskutočňujú vstupné zaškolenie nových zamestnancov a opätovné preškolenie. 

Kontrolujú prevádzkové priestory, pracoviská, dielne, špeciálne učebne a ostatné priestory školy. 

Nedostatky zaznamenávajú do zošita kontrol. O zistených nedostatkoch sú povinní informovať vedúceho 

pracoviska a riaditeľa školy. 

 

Článok 14 

Útvar školského stravovania 

 

Vedúca školskej jedálne  

 

Je priamo podriadená riaditeľovi školy.  

 

Plní tieto úlohy: 
- zodpovedá za hospodárne spravovanie štátneho majetku a finančných prostriedkov určených na 

prevádzkové náklady,  

- vedie evidenciu majetku, finančných prostriedkov a robí celoročné a mimoriadne inventarizácie, 

- vedie prvotnú účtovnú agendu platnú pre školské stravovanie v zmysle metodického usmernenia MŠ SR, 

sleduje a dodržiava čerpanie rozpočtu a plnenie príjmov, 

- je členom stravovacej komisie, 

- zabezpečuje podkladovú a mzdovú agendu pre zamestnancov ŠJ, 

- zodpovedá za hospodárne spravovanie vyinkasovaných poplatkov, 

- pri plnení svojich úloh spolupracuje s vedením ZŠ, OÚ, 

- v spolupráci s hlavnou kuchárkou, poverenou riadením pracoviska, zostavuje podľa smerného jedálneho 

lístka aktuálny jedálny lístok vždy na týždeň dopredu a zverejňuje ho na webovej stránke školy a v 

jedálni, 

- prepočítava podľa receptúr nutričnú hodnotu podávanej stravy, 

- stará sa o vysokú úroveň školského stravovania, zaobstaráva jedlá v priemernej hodnote určených 

vyživovacích noriem a dbá, aby pokrmy boli upravené chutne, načas a v zodpovedajúcom množstve a 

kvalite, 

- pri starostlivosti o plynulý chod jedálne zodpovedá za organizáciu prevádzky jedálne, 

- po dohode s riaditeľom základnej školy a určuje a organizuje príchod stravníkov do jedálne a ich odchod 

v súlade s prevádzkovými možnosťami jedálne, rozvrhom hodín a výchovnou činnosťou v škôlke, 

- zabezpečuje rýchly výdaj pokrmov a nápojov podávaných na primeranom riade a s úplnými príbormi, 

rýchly odber použitého riadu, 

- s osobitým dôrazom eviduje stravovanie detí a žiakov z rodín v hmotnej núdzi, na ktorých zúčtováva do 

stanoveného termínu príspevok na stravu z ÚPSVaR 

- v spolupráci s riaditeľom školy a škôlky určí spôsob a rozsah samoobsluhy žiakov a detí. 

 

Vedúca školskej jedálne je bezprostredným nadriadeným zamestnancom jedálne, podľa návrhu 

hlavnej kuchárky rozvrhuje pracovný čas podriadených zamestnancov jedálne tak, aby to čo najlepšie 

vyhovovalo prevádzke kuchyne. Ak niektorý zamestnanec kuchyne ochorie, alebo čerpá riadnu dovolenku, 

ihneď  zabezpečí potrebnú náhradnú pracovnú silu. Každého novoprijatého zamestnanca informuje o 

prevádzke ŠJ a spôsobe používania strojového – technologického zariadenia dbá o ich zaškolenie aj z BOZ a 

PO. 

 



 

Hlavná kuchárka  

 

Plní tieto úlohy: 

- dodržuje pokyny  vedúcej školskej jedálne, 

- riadi prácu ostatných zamestnancov školskej jedálne, 

- zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov pri príprave jedál a ich výdaja, 

- dodržiava hygienu pri príprave a výdaji jedál, 

- normovanie množstva spotrebovaných surovín robí na základe MSN, 

- dodržiava hmotnosť hotových jedál pri ich porciovaní, 

- dodržiava denný stravovací režim všetkých stravníkov, 

- dbá o estetickú úpravu jedál na tanieri, 

- podieľa sa na skladbe jedálneho lístka. 

 

Kuchárka  

Plní tieto úlohy: 

- dodržiava pokyny vedúcej školskej jedálne a hlavnej kuchárky, 

- sleduje a dodržiava technologické postupy pri príprave a výdaji jedál, 

- dodržiava hmotnosť jedál pri ich porciovaní podľa MSN, 

- dbá o estetickú úpravu jedál na tanieri, 

- dodržiava hygienu pri príprave a výdaji jedál. 

 

 

Článok 15 

Záverečné ustanovenie 

 

 Organizačný poriadok je záväzný predpis, ktorý usporadúva vzťahy školy k iným inštitúciám, vzťahy 

a pracovné zaradenie zamestnancov školy a ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou školy. 

 

Súčasťou organizačnej normy je: 

- Zriaďovacia listina s dodatkami 

- Štatút Základnej školy s Materskou školou Hany Ponickej 

- Zákon NR SR  č. 396/2003 Z.z „o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“. 

 

 

Článok 16 

Účinnosť 

 

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 2. 3. 2021 a ruší sa nim doteraz platný Organizačný 

poriadok zo 1. 2.  2018. 

 Nakoľko v škole nie je založená základná organizácia odborového zväzu, prerokovanie tohto 

dokumentu vykonalo riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hany Ponickej s predsedom zamestnaneckej rady p. Mgr. 

Ľuboslavom GALÁDOM  pred nadobudnutím účinnosti.   

 

 

 

V Haliči 1.3. 2021                     

 

 

 

 

 

.......................................................     ............................................................... 

      Mgr. Ľuboslav GALÁD        Mgr. Radoslav Čičmanec   
        predseda zamestnaneckej            riaditeľ ZŠ s MŠ Hany Ponickej 

        rady školy  


