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Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

 

Organizačný poriadok Základnej školy s materskou školou, Bananská 46,  921 01  Banka  

sa vydáva v súlade so Zriaďovacou listinou Obecného úradu zo dňa 30.07.2004 a na základe 

ustanovení § 6 ods.1 a § 22 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 

 

Účel organizačného poriadku 

 

 Organizačný poriadok ako vnútorno-organizačná norma určuje najmä: 

 vnútroorganizačnú štruktúru organizácie, 

 pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek, 

 základné pravidlá riadiacej činnosti a metód práce 

 zásady deľby práce, rozsah právomocí, povinností a zodpovednosť zamestnancov školy. 

 

Právne postavenie 

 

Základná škola s materskou školou, Bananská 46,  921 01  Banka zriadená Obecným 

úradom v Banke  na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 22.6.2004 č. CD-2004-9078/16360-

4:09/ZM ako rozpočtová organizácia je právnická osoba spôsobilá nadobúdať práva a zaväzovať 

sa v oblasti pracovno-právnych, občiansko-právnych, hospodársko-právnych vzťahov 

upravených predpismi v oblasti štátnej správy a konať vo svojom mene a niesť majetkovú 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

 

Nadriadený orgán:  

OBEC BANKA, Topoľčianska cesta 23,  921 01 Banka 
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Čl. II 

Všeobecné ustanovenie 

 

            Poslanie a hlavné úlohy školy 

 Zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú činnosť. 

 Vytvára zamestnancom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky. 

 Zabezpečuje starostlivosť o budovy školy a škôlky, vykonanie prác pri údržbe 

a rekonštrukcie zabezpečuje v súčinnosti so zriaďovateľom – Obecným úradom v Banke. 

 Zostavuje plán a rozpočet a zabezpečuje efektívne a hospodárne využitie pridelených 

prostriedkov. 

 Zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia zriaďovateľa a POP MŠ 

SR. 

 Pravidelne informuje verejnosť a radu školy o stave a problémoch školy. 

 Zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany a ochrany zdravia v rozsahu 

všeobecne záväzných právnych predpisov a v súčinnosti s Obecným úradom v Banke. 

 Zabezpečuje odstraňovanie zistených nedostatkov. 

 Zabezpečuje archivačnú a skartačnú činnosť. 

 Zabezpečuje plnenie úloh ochrany štátu. 

 Sleduje platné právne predpisy, oboznamuje s nimi zamestnancov a zákonných zástupcov 

žiakov, kontroluje ich dodržiavanie a uplatňuje príslušné sankcie podľa platných 

právnych predpisov voči zodpovedným osobám. 

 

Čl. III 

Základná organizačná štruktúra  

 

Škola sa vnútorne člení na úseky, oddelenia a sekcie. 

 

 Úseky sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah  

vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania.  

 Pedagogický úsek ZŠ (prenesené kompetencie obce). 
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 Pedagogický úsek MŠ (originálne kompetencie obce). 

 Hospodársko-správny úsek. 

 Technik BOZP, PO (dodávateľsky). 

 

  Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce 

s orgánmi samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v súlade so zákonmi, uplatňuje a dodržiava 

platné právne predpisy. 

 

Riaditeľ školy: 

 Školu riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého na základe výberového konania rady 

školy menuje a odvoláva Obecný úrad v Banke ako zriaďovateľ. 

 Riaditeľ školy je štatutárnym orgánom organizácie, koná v jej mene, zodpovedá za jej 

riadny chod a plnenie všetkých úloh. 

 V prípade neprítomnosti riaditeľ určuje svojho zástupcu štatutára, ktorý má v čase 

dlhodobej neprítomnosti riaditeľa všetky práva a povinnosti štatutárneho orgánu. Za 

dlhodobú neprítomnosť sa považuje neprítomnosť na pracovisku 30 a viac dní súvisle. 

 Na čele pedagogického úseku sú zástupcovia riaditeľa školy pre sekciu predprimárneho 

vzdelávania a pre sekciu primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, ktorí sú 

priamo podriadení riaditeľovi školy. Na čele hospodársko-správneho úseku je vedúci, 

ktorý je podriadený riaditeľovi školy. 

 Riaditeľ školy vymenúva a odvoláva svojich zástupcov.  

 Riaditeľ školy zriaďuje poradné orgány na posudzovanie vecí, ktorých závažnosť 

a rozsah si vyžaduje kolektívne posúdenie. 

 

    Zástupca riaditeľa pre MŠ: 

 Plne zodpovedá za činnosť MŠ.  

 Zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy i na priamej výchovno-vzdelávacej práci 

v MŠ.  

 Usmerňuje a kontroluje prácu pedagogických zamestnancov MŠ, povinnú dokumentáciu 

triednych učiteľov a koordinuje prácu metodických združení.  

 Vypracúva povinné štatistiky. 
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Zástupca riaditeľa pre ZŠ: 

 Je štatutárnym zástupcom riaditeľa školy v jeho neprítomnosti.  

 Usmerňuje a kontroluje prácu pedagogických zamestnancov ZŠ, zodpovedá za správne 

vedenie povinnej dokumentácie triednych učiteľov a koordinuje prácu predmetových 

komisií.  

 Vypracúva povinné štatistiky.  

 Zodpovedá za inventarizáciu školy, vedie evidenciu tlačív. 

 

Na čele hospodársko–správneho úseku je ekonómka školy, ktorá je priamo podriadená 

riaditeľovi školy. 

Vedúci zamestnanci jednotlivých výkonných útvarov za svoju činnosť zodpovedajú svojmu 

priamemu nadriadenému. 

Vedúci zamestnanci zabezpečujú plnenie úloh organizácie, ktoré pre ňu vyplývajú z hlavného 

predmetu jej činnosti, zodpovedajú za ne a pre ich plnenie vytvárajú primerané podmienky 

v rozsahu svojej náplne práce. 

 

Poradné pedagogické orgány riaditeľa školy a iní špecialisti školy: 

 

Vedúci metodického združenia a vedúci predmetových komisií:  

 Zodpovedajú za metodickú a odbornú úroveň vyučovania jednotlivých predmetov 

v škole. 

 Koordinujú, hodnotia a zodpovedajú za prípravu pedagogickej dokumentácie v zverenej 

oblasti plnenia školského vzdelávacieho programu, podieľajú sa na organizovaní rozvoja 

profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a vykonávajú projektovú, 

poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania. 

 

Výchovný poradca: 

 Zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy 

a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických 

a iných súvisiacich činností.  
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 Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa 

a žiaka. 

 

Koordinátor informatizácie: 

 Zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje používanie informačných 

a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec: 

 Koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho 

pedagogického zamestnanca; na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru 

osvojenia si profesijných kompetencií samostatného pedagogického zamestnanca. 

 

Riaditeľ školy môže ustanoviť týchto ďalších špecialistov: 

 triednych učiteľov, 

 koordinátora protidrogovej výchovy a iných patologických javov, 

 koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

 koordinátora environmentálnej výchovy. 

      

Riaditeľ školy zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie poradné orgány s trvalou alebo dočasnou 

pôsobnosťou. 

Podrobnosti o pôsobnosti, zložení a spôsobe rokovania poradných orgánov riaditeľa školy 

upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Závery poradných orgánov majú pre 

riaditeľa charakter odporúčania. 

 

Riaditeľ spravidla menuje tieto komisie: 

 komisiu pre opravné a komisionálne skúšky, 

 škodovú komisiu, 

 odškodňovaciu komisiu, 

 inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu, 

 komisiu pre verejné obstarávanie, 

 komisiu BOZP 

 a iné. 
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Sústavu vnútorno-organizačných  noriem  tvoria: 

 riadiace normy so všeobecnou platnosťou ( príkaz, úprava a pokyn riaditeľa) 

 vnútorno-organizačné normy ( organizačný poriadok, pracovný poriadok, vnútorný 

platový predpis, katalóg pracovných činností, rokovací poriadok, registratúrny poriadok 

a skartačný poriadok, smernica vnútornej kontroly, zásady pre tvorbu a použitie 

sociálneho fondu, vnútorný poriadok školy, práva a povinnosti žiakov) 

 

Registratúrny poriadok 

 Spôsob vydávania, číslovania, evidencie a obehu spisových materiálov organizácie 

a spôsob skartácie spisových materiálov upravuje registratúrny poriadok, ktorý vydáva 

riaditeľ.  

 Podlieha schváleniu oblastného štátneho archívu. 

 

Podpisový poriadok 

 Podpisovať sa za organizáciu má vo všetkých právnych otázkach, na vysvedčeniach 

a rozhodnutiach riaditeľ školy ako štatutárny orgán. 

 Na dokumentoch uvedených za menom riaditeľa v. r.  znamená podpis riaditeľa školy. 

 Právo podpisovať sa v neprítomnosti štatutára (okrem pracovno-právnych otázok)  má 

zástupca riaditeľa školy pre ZŠ. K  menu poznačí v. z. 

 Ekonómka školy má právo podpisovať sa na všetkých účtovných dokladoch, ktoré 

zaúčtovala. Má právo podpisovať sa na prihláškach a odhláškach zamestnancov do 

sociálnej a zdravotnej poisťovne. 

 

Smernice 

 Vnútorno-organizačné smernice upravujú zásadné otázky riadenia organizácie a aplikujú 

platné právne a iné normy na podmienky organizácie. 

 Smernice vydáva riaditeľ školy podľa potreby. 

 

Príkazy riaditeľa 
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 Príkazy riaditeľa organizácie stanovujú opatrenia pre zabezpečenie zvlášť závažných 

a konkrétnych úloh a určujú zamestnanca zodpovedného za splnenie úloh v stanovenom 

termíne. 

 Príkazy vydáva riaditeľ organizácie spravidla na základe podkladov predložených 

príslušnými vedúcimi útvarov. 

 

Čl. IV 

Vymedzenie vzájomných vzťahov, 

stanovenie zásad a pravidiel riadenia 

 

V činnosti organizácie sa uplatňujú: 

 Vzťahy priamej nadriadenosti a podriadenosti medzi zamestnancom a jeho nadriadeným, 

čo sa prejavuje určovaním a ukladaním úloh a kontrolou ich plnenia. 

 Vzťahy odbornej metodickej príslušnosti, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom 

metodických a odborných pokynov, informácií alebo odporučení. 

 Odborné usmernenia sa stávajú príkazom, ak sú vydané riaditeľom organizácie. 

 

Zamestnanci školy na všetkých úsekoch – práva, povinnosti, zodpovednosť: 

 Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútorné školské 

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 a riaditeľa školy, 

- využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh, 

- dodržiavať pracovný čas, 

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

- riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením,     

- poškodením, stratou, alebo zneužitím, 

- zachovať mlčanlivosť o vnútorných záležitostiach školy. 

 

Každý zamestnanec má tieto práva: 
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 právo na plat za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského      

            významu, 

 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci, 

 požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a 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, mzdovými, 

bezpečnostnými a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a k práci ním 

vykonávanej. 

 

Zamestnanci sú povinní: 

 Obracať sa so všetkými náležitosťami na priameho nadriadeného, ktorý v prípade    

            potreby informuje a rieši problémy s riaditeľom školy. 

 

Metódy práce 

 Činnosť vedúcich a ostatných zamestnancov sa sústreďuje na plnenie hlavných úloh vo 

výchovno-vzdelávacej, administratívnej a hospodárskej oblasti. 

 Analýza činnosti výchovno-vzdelávacích, ekonomických a administratívnych oblastí 

v organizácii a neustále hodnotenie, ako sa prijaté závery uplatňujú v praxi. 

 Spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši aj formou tímovej práce. 

 Vedúci zamestnanci školy zabezpečujú potrebnú informovanosť ostatných zamestnancov 

na vnútroorganizačných rokovaniach. 

 

Kontrolná činnosť 

 Neoddeliteľnou súčasťou práce je kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie 

zákonnosti, plnenia úloh a príkazov.  

 Svojimi výsledkami má podstatne prispievať k prevencii, ale aj postihovať neplnenie 

uložených úloh. 

 

Zástupcovia riaditeľa a vedúca hospodársko-správneho úseku sú priamo zodpovední za     

správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh a sú povinní: 
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 Osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku, prijímať 

opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, uplatňovať pokyny a predkladať návrhy na 

uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného organizačného 

úseku. 

 O zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach sú zástupcovia povinní ihneď 

informovať riaditeľa školy. 

 

 

Čl. V 

Základná organizačná štruktúra,  

pozície a štruktúra zamestnancov 

 

Organizačná štruktúra školy 

- pedagogický úsek 

- hospodársko-správny úsek 

 

Riaditeľ 

 

Pedagogický úsek 

 

 

Predprimárne vzdelávanie                                            Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie      

Zástupca riaditeľa pre MŠ                                 Štatutárny zástupca riaditeľa školy 

Vedúca MZ – sekcia vychovávateliek MŠ                       Vedúca MZ – sekcia učiteľov I. stupňa 

                                                                                      Vedúci PK SvP– sekcia učiteľov II. stupňa. 

                                                                                      Vedúci PK PvP– sekcia učiteľov II. stupňa. 

 

 

Hospodársko-správny úsek 
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Ekonómka 

                     

 

Odd. ekonomicko-personálne               Odd. prevádzkové          Úsek predškolského stravovania 

Hospodárka                                               Školníčka  ZŠ                                Vedúca ŠJ 

Vedúca registratúry                                  Školníčka MŠ                                  Kuchárka  

Bezpečnostný technik                               Upratovačky                              Pomocná kuchárka MŠ 

Technik PO                                         Kurič, údržbár, záhradník          Pomocná kuchárka ZŠ                   

 

Riadenie organizácie – povinnosti zamestnancov 

 

Povinnosti riaditeľa  školy 

 Školu riadi riaditeľ, ktorého vymenúva i odvoláva Obecný úrad v Banke na základe 

výberového konania  rady školy.  

 Riaditeľ školy menuje a odvoláva vedúcich jednotlivých útvarov školy, ako i svojich 

zástupcov. Riaditeľa zastupuje v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu ním poverený 

štatutárny zástupca.  

 Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných noriem, dodržiavanie 

učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacích štandardov, za odbornú a pedagogickú 

úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia, ďalšie vzdelávanie 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov, za rozpočet, financovanie a efektívne 

využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy a školského 

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

školy a školského zariadenia.  

 Riaditeľ  školy vykonáva štátnu správu na prvom stupni a rozhoduje najmä o: 

- prijatí žiaka do školy, 

- odklade začiatku povinnej školskej dochádzky, 

- dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, 

- oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

- oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich 

častí, 

- povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, 
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- uložení výchovných opatrení, 

- povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

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

nie je žiakom školy 

- určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť  

- poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení. 

 

 

 

Riaditeľ školy ďalej: 

 prijíma všetkých zamestnancov školy do pracovného pomeru a v súvislosti s tým 

vyhotovuje pracovné zmluvy, zabezpečuje personálne obsadenie školy 

 uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dohody 

o vykonaní práce 

 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 

 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 podľa platnej vyhlášky 

o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní 

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

školského roka v opodstatnených prípadoch  

 posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to zaraďuje zamestnancov  

podľa príslušných platových predpisov 

 vyhotovuje platové výmery ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými náležitosťami 

zamestnancov 



13 

 

 priznáva odmeny a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných platových 

predpisov (vrátane preradenia do najbližšej platovej stupnice, v ktorej by mal byť 

pedagogický zamestnanec zaradený podľa kvalifikácie, priznanie osobného príplatku, 

osobného ohodnotenia a pod.) 

 priznáva a pri zmene podmienok výkonu práce odníma osobné platy 

 priznáva náhrady platov počas čerpania dovoleniek na zotavenie vrátane náhrad platov za 

nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci 

 priznáva náhrady cestovného a  ostatných náhrad vyplývajúcich zo zákona č. 283/2002 

Z.z. cestovných náhradách  

 pri prijímaní zamestnanca 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 učiteľov 

 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 

platovými predpismi   

 zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa 

nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej 

vyhlášky MŠ a Š SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických 

zamestnancov 

 sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy 

 zamestnancom  prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom 

na ich zdravotný stav 

 vytvára vhodné pracovné podmienky v škole, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny 

a bezpečný 

 zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane  

práce a požiarnej ochrane, z tohto dôvodu pravidelne oboznamuje zamestnancov 

s novými platnými predpismi 

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

oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu 
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 v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu zamestnancov 

 zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení ZP, zákona o výkone práce vo verejnom 

záujme, pracovného poriadku a ďalších platných pracovnoprávnych, platových a iných 

predpisov. 

 

 Povinnosti štatutárneho zástupcu  riaditeľa  školy    

 Štatutárneho a  pedagogického zástupcu riaditeľa školy menuje a odvoláva riaditeľ školy.  

 Štatutárny a pedagogický zástupca zastupuje v plnom rozsahu riaditeľa školy v prípade 

jeho neprítomnosti v škole, hlavne v pracovno-právnych vzťahoch.  

 Upozorňuje riaditeľa školy na porušenie právneho poriadku a navrhuje opatrenia na 

odstránenie daného stavu. 

 Spolupracuje pri majetkovo-právnom vysporiadaní školy so zriaďovateľom a ostatnými 

subjektami. 

 Poskytuje a zabezpečuje informácie o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagogickej rady školy. 

 Zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných 

štatistických výkazov podľa stanovených termínov v požadovanom termíne. 

 Zúčastňuje sa pedagogického riadenia školy a priamej výchovno-vzdelávacej práce so 

žiakmi (pohovory, hospitácie, previerky žiakov ......). 

 Vedie evidenciu o neprítomnosti učiteľov (PN, OČR, ostatné) a pripravuje ich 

zastupovanie. 

 Pripravuje podklady o nadčasovej práci, vedie jej presnú evidenciu. 

 Kontroluje fond učebníc a učebných pomôcok, metodického materiálu. 

 Zostavuje prepísané štatistiky, kontroluje a vyhodnocuje podľa potreby dochádzku 

žiakov. 

 V ďalších činnostiach vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na 

rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov detí, využíva špecifické 

diagnostické metódy vo výchovno-vyučovacej činnosti, využíva vzdelávacie a kontrolné 

metódy práce, využíva tvorivé a inovačné formy a metódy práce, humanizáciu 

a demokratizáciu výchovno-vyučovacej činnosti, využívanie učebných pomôcok 

a didaktickej techniky. 
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 Povinnosti zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu 

 Koncepčne zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ na základe špecifických 

podmienok ( veľkosť, počet tried, počet detí ...) 

 Zdokonaľuje, optimalizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť ( vzťahy), vytvára primerané 

materiálno-technické podmienky a organizačné štruktúry a k tomu využíva metodické 

združenie, radu školy, pedagogický zbor, OZ. 

 Dbá na sústavné zvyšovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe potreby 

poznania a odbornej spôsobilosti zamestnancov. 

 Efektívnou organizáciou práce vytvára priaznivé  pracovné podmienky a podmienky pre 

zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov. 

 Riadi, kontroluje a pravidelne vyhodnocuje pracovné výsledky zamestnancov, 

zabezpečuje odmeňovanie podľa mzdových predpisov a KZ a diferencuje mzdu podľa 

výkonnosti, zásluh a konečných výsledkov práce. 

 Zodpovedá za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečovanie činnosti 

predškolského zariadenia, za riadenie hospodárenia s majetkom v užívaní alebo vo 

vlastníctve predškolského zariadenia. 

 Vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva inventarizáciu majetku v správe školy. 

 Zabezpečuje prehľadné vedenie pedagogickej dokumentácie materskej školy v zmysle 

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. 

 Vypracúva plán kontrolnej činnosti a plán hospitačnej činnosti predškolského zariadenia, 

ktoré vyhodnocuje 1x ročne. 

 Vypracúva štatistické výkazy za predškolské zariadenie v požadovaných termínoch. 

 Kontroluje realizovanie poznatkov z metodických podujatí vo výchovno-vzdelávacom 

procese a dbá na vzájomnú informovanosť zamestnancov.  

 Zodpovedá za vypracovanie hodnotiacich kritérií pohyblivých zložiek miezd 

zamestnancov MŠ. 

 Vedie všetkých zamestnancov k samostatnosti, zodpovednosti, tvorivosti a dbá, aby 

každý zamestnanec poznal svoje práva a povinnosti a bol náležite oboznamovaný so 

zákonmi a predpismi týkajúcimi sa jeho činnosti. 

 Určuje nástup dovolenky zamestnancom predškolského zariadenia podľa plánu čerpania  

dovoleniek. 
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 Nariaďuje prácu nadčas zamestnancom predškolského zariadenia a čerpanie náhradného 

voľna za prácu nadčas. 

 Vykoná neodkladné opatrenia v prípade mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm. 

 Zabezpečuje dodržiavanie pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na príslušný rok, 

všetkých právnych  noriem, vyhlášok a usmernení. 

 Vedie evidenciu pracovných a školských úrazov, vyšetrovanie príčin vzniku úrazov 

a spolupracuje pri spracúvaní záznamov o úrazoch podľa platných zákonov a predpisov.  

 Sleduje dochádzku a využívanie pracovného času zamestnancov prevádzky MŠ, vedie 

knihu príchodov a odchodov zamestnancov. 

 Vedie pedagogický kolektív k tomu, aby pri výchove detí úzko spolupracovali s rodičmi 

a zabezpečovali tak jednotnú výchovu rodiny a školy . 

 Pre rodičovskú verejnosť predkladá koncepciu predškolského zariadenia, plán činnosti,      

o vnútorný poriadok školy. 

 Vypracúva kritériá na prijímanie detí do  prevádzky MŠ. 

 Informuje rodičovskú verejnosť o cieľoch školy, zapája ich do ich realizácie.          

 Povinnosti ekonómky  

 Priamo riadi zamestnancov hospodársko-správneho úseku, kontroluje priebeh 

a dokončovanie uložených prác v príslušnej kvalite. 

 Samostatne uplatňuje mzdové predpisy, kontroluje ich dodržiavanie, vyhodnocuje ich   

o ekonomickú účinnosť. 

 Zaraďuje zamestnancov do platových tried a stupňov, pripravuje podklady. 

 Zúčastňuje sa na tvorbe vnútroorganizačných smerníc a predpisov, podáva ich výklad. 

 Vyhodnocuje vývoj mzdovej politiky v organizácii, podáva návrhy na opatrenia. 

 Spracováva prehľad a analýzu aktuálneho stavu zamestnancov vo väzbe na potreby 

o organizácie a k plánovanému objemu miezd. 

 Spolupracuje pri tvorbe základných dokumentov personálnej práce a ich zosúladení 

s právnymi normami. 

 Plní a vyhodnocuje opatrenia vyplývajúce zo zákona o zamestnanosti. 

 Plní poradenskú činnosť spojenú s nárokmi zamestnancov v oblasti pracovnoprávnych  

o vzťahov. 

 Zabezpečuje komplexnú personalistiku: úplnosť podkladov pre vznik pracovného 

pomeru, posudzovanie nárokov na dovolenku, prácu nadčas, záväzky zamestnancov voči 
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o zamestnávateľovi. 

 Plní komplexné zabezpečovanie účtovných agend. 

 Vykonáva samostatnú účtovnícku prácu, správne vedenie účtovných operácií a operácií  

o vedených na účtoch v súlade s rozpočtovou skladbou, evidovanie faktúr, príkazov 

na úhradu a ďalšie operácie s tým súvisiace. 

 Vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku rozpočtovania a financovania: tvorba 

rozpočtu, vyhodnocovanie napĺňania rozpočtu, financovanie. 

 Zabezpečuje komplexnú a správnu likvidáciu miezd všetkých zamestnancov, ich 

aktualizáciu, realizáciu platieb vyplývajúcich z dohôd o pracovnej činnosti, o vykonaní 

práce, o brigádnickej činnosti, riadne vedenie agendy a podkladov súvisiacich so mzdami 

zamestnancov v súlade s platnými predpismi. 

 Zabezpečuje štatistiku a s ňou spojenú agendu. 

 Vedie ústredný inventár školy a komplexnú inventarizáciu. 

 Kontroluje prijímanie, rozdeľovanie a odosielanie pošty. 

 Eviduje  a likviduje školské a pracovné úrazy.  

 Vykonáva úlohy vyplývajúce zo zákona o informáciách. 

 Základné povinnosti učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov: 

 pracovať svedomito a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností, 

   plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi, 

 dodržiavať zásady spolupráce s ostatnými zamestnancami, 

   plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie zverených prác, 

   kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy, 

   dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonanú, pokiaľ boli s nimi 

riadne oboznámení, 

   riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými im zamestnávateľom, 

 strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením 

a zneužitím, 

   žiadať o predchádzajúci písomný súhlas zamestnávateľa, u ktorého sú zamestnaní, ak 

chcú popri svojom zamestnaní vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná 

s predmetom činnosti zamestnávateľa (okrem literárnej, vedeckej, pedagogickej, 

umeleckej a publicistickej činnosti), 
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 konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo by mohlo 

ohroziť dôveru v nestrannosť rozhodovania, 

   zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojho 

zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa a rodičov nemožno oznamovať iným 

osobám, 

 v súvislosti s výkonom zamestnania neprijímať dary alebo iné výhody s výnimkou darov 

alebo výhod poskytovaných zamestnávateľom, u ktorého sú zamestnaní, alebo na základe 

právnych predpisov (317/2009 II. časť §6) a kolektívnych zmlúv, 

   zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu verejného záujmu s osobnými záujmami, 

najmä nezneužívať informácie získané pri zamestnaní vo vlastný prospech alebo 

v prospech niekoho iného, 

 zabezpečovať a dodržiavať ochranu zdravia pri práci žiakov, 

   zabezpečovať prijatie včasných, účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa 

a opatrení proti požiaru, 

   dodržiavať zákaz používania alkoholických nápojov a zákaz fajčenia v areáli základnej 

školy  

 

 Okrem základných povinností uvedených v bode 1 sú učitelia a ostatní pedagogickí 

zamestnanci ďalej povinní: 

 vychovávať žiakov, neustále skvalitňovať a  prehlbovať účinnosť výchovno-

vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorých zodpovedajú riaditeľke školy, 

 dodržiavať učebné plány a učebné osnovy (vychovávateľky komplet. programy 

výchovno-vzdelávacej činnosti) v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR, 

 vyučovaciu povinnosť v určenej miere podľa Nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z.,      

o rozsahu vyučovacej činnosti a  výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov a  

zabezpečovanie  prác súvisiacich s vyučovaním a výchovnou činnosťou, 

 zvyšovať si celkovú úroveň svojej práce, vzdelávania samostatným štúdiom, 

organizovanou formou ďalšieho vzdelávania učiteľov a ostatných pedagógov. Ak to 

vyžaduje potreba, sú povinní zúčastniť sa počas prázdnin (zimných alebo jarných) 

sústredení, konzultácií a pod., 

 sústavne vytvárať dobré vzťahy verejnosti a rodičov ku škole, 
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 podporovať rozvoj záujmovej mimotriednej a mimoškolskej  činnosti žiakov a podľa 

svojich možností zúčastňovať sa tejto činnosti. Sledovať život a správanie sa žiakov 

mimo školy, 

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

dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa 

týkajú ochrany práce v školstve, 

 uskutočňovať prevenciu drogovej závislosti v škole, ale aj mimo nej, 

 dodržiavať metodické postupy najmä pri vyučovaní predmetov, pri ktorých je zvýšené 

ohrozenie zdravia (telesná výchova, lyžiarsky a plavecký výcvik, vyučovanie chémie, 

práca v dielni a pod.), 

 vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi podľa vnútorného poriadku školy a pokynov 

riaditeľky školy, 

 spolupracovať s rodičmi, rodičovskou a  školskou radou. Na požiadanie rodičov 

informovať o prospechu a správaní sa žiakov, písomne informovať rodičov iba v prípade, 

keď je to potrebné v záujme výchovy a vyučovania alebo určené klasifikačným 

poriadkom, 

 z hľadiska ochrany pedagogického zamestnanca pred násilím zo strany detí, rodičov 

a iných osôb je potrebné dodržať styk pedagogického zamestnanca s rodičmi 

v prítomnosti 3. osoby z pedagogických zamestnancov školy 

 spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy, 

 viesť žiakov k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane školského 

majetku pred krádežou, poškodením, zničením alebo zneužitím. 

 

Náplň a rozvrhnutie pracovného času učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov 

(vychovávateľky, katechétka a pod.): 

 Zamestnanec je povinný využívať určený pracovný čas na vykonávanie prác  

vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.  

 Bez súhlasu bezprostredne nadriadeného zamestnanca sa nesmie vzdialiť z  pracoviska. 

 Opustenie pracoviska (služobné i súkromné) sa musí uviesť v knihe dochádzky. 

 Pedagogický zamestnanec je povinný zabezpečovať práce súvisiace s výchovnou 

a vyučovacou činnosťou. Rozumie sa tým predovšetkým osobná príprava na vyučovanie 

alebo výchovnú prácu, príprava pomôcok a starostlivosť o ne, príprava materiálu na 
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vyučovanie, vedenie predpísanej dokumentácie, oprava písomných prác žiakov, dozor 

nad žiakmi, spolupráca s učiteľmi vyučujúcimi v triede, starostlivosť o kabinety (aj 

povinnosť ročne inventarizovať kabinetné zbierky, pravidelne ich dopĺňať), knižnice,    

a iné objekty, školské záhrady a pokusné pozemky, účasť na poradách zvolaných 

riaditeľkou školy, na schôdzach školskej rady, na kultúrnych akciách školy a podľa 

potreby aj pomoc riaditeľke školy a zástupkyni RŠ v administratívnych prácach. Prácou 

súvisiacou s vyučovaním (výchovnou činnosťou) sa rozumie aj plnenie ďalších úloh 

vyplývajúcich z osobitných  predpisov alebo z pokynov riaditeľky školy v súlade 

s pracovným poriadkom a s pracovnou zmluvou. 

   Pedagogický zamestnanec je povinný na príkaz riaditeľky alebo ZRŠ zastupovať 

prechodne neprítomného učiteľa alebo vychovávateľku a v prípade potreby prevziať 

vyučovanie nad normálnu mieru vyučovacej povinnosti (výchovnej práce) v rozsahu 

určenom príslušným právnym predpisom.  

   Zamestnancom, ktorí sú účastníkmi štúdia popri zamestnaní, sa táto povinnosť môže 

uložiť bez ich súhlasu len vtedy, ak ju nemožno uložiť iným učiteľom. 

   Pedagogický zamestnanec je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, 

rozvrhom dozorov, v čase porád a schôdzí zvolaných riaditeľkou školy, v čase určenom 

na  prechodné zastupovanie iného učiteľa, v čase určenom na konzultácie s rodičmi 

a v čase mimo triednej práce so žiakmi.  

 Do školy prichádza 15 minút pred začatím vyučovania, aby sa mohol pripraviť na 

vyučovanie. 

 Vychovávateľka dodržiava určený rozvrh zamestnania a rozvrh služieb. Rozvrh služieb  

a týždenný plán práce schvaľuje zástupkyňa riaditeľky  školy. 

 Pri určení rozvrhu pracovného času riaditeľky školy a  zástupkyne riaditeľky  sa prihliada 

na potreby školy. Pritom treba dbať, aby v čase prevádzky boli vždy prítomné riaditeľka 

alebo jej zástupkyňa. Ak to nie je možné, poverí riaditeľka školy na čas svojej 

neprítomnosti zastupovaním niektorého z učiteľov alebo vychovávateľov. 

  Pedagogický zamestnanec vykonáva dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním, po 

vyučovaní, cez prestávky a pri prechode z jednej budovy školy do druhej budovy školy 

(napr. do jedálne). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu 

dozoru, ktorý schvaľuje riaditeľka školy. Schválený rozvrh dozoru sa vyvesí na 

viditeľnom mieste. Dozor nad žiakmi sa začína 15 min. pred začiatkom 
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predpoludňajšieho alebo popoludňajšieho vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo 

školy po skončení vyučovania, aby  žiaci neostali bez dozoru. V rozvrhu hodín určí, ako 

sa tento dozor zabezpečí. Môžu ho vykonávať podľa rozhodnutia riaditeľky školy aj iné 

zodpovedné osoby ako učitelia, napr. vychovávateľky, administratívna zamestnankyňa, 

školníčka, upratovačky a pod. 

 Učitelia, prípadne ostatní pedagogickí zamestnanci vykonávajú podľa pokynov riaditeľky 

školy a podľa osobitných predpisov pedagogický dozor nad žiakmi aj mimo školy pri 

praktickom vyučovaní, na exkurziách, výletoch a počas inej činnosti predpísanej 

učebnými osnovami, počas účasti žiakov na súťažiach a na iných akciách organizovaných 

školou.  

 Učitelia, prípadne ostatní pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stravujú v školských 

jedálňach,  vychovávateľky ŠKD, sú povinní stolovať so žiakmi, dozerať na kultúrnosť 

stolovania a spoločenské správanie sa žiakov v jedálni.  

 Dozor nad kultúrnosťou stolovania a spoločenským správaním sa žiakov je možno 

zabezpečiť aj učiteľmi, prípadne ostatnými pedagogickými zamestnancami, ktorí sa 

nestravujú v  týchto zariadeniach, ak sa tento dozor nemôže zabezpečiť iným spôsobom. 

 V čase zimných alebo jarných prázdnin alebo v čase, keď sa v škole z mimoriadnych 

dôvodov nevyučuje, prípadne keď je prevádzka v školskom zariadení prerušená, je 

riaditeľka školy  povinná prideľovať učiteľom a ostatným pedagogickým zamestnancom 

práce súvisiace s ich pracovnou zmluvou a pokynmi zamestnávateľa, ak zo závažných 

dôvodov nečerpajú dovolenku na zotavenie alebo náhradné voľno. 

 

Učitelia a ostatní pedagogickí zamestnanci  navrhujú zlepšenie výchovno-vzdelávacej práce 

žiakov, zlepšenie pracovných podmienok pedagogických zamestnancov, 

 zavedenie voliteľných a nepovinných predmetov a krúžkov podľa podmienok školy 

a záujmu žiakov a rodičov, 

 pre žiaka ústnu alebo písomnú pochvalu pred kolektívom triedy alebo školy, 

 pre žiaka pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade, 

 v prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu žiaka alebo jeho správania, 

preukázateľným spôsobom informovať zákonného zástupcu žiaka, 

 doplniť inventár kabinetu, resp. školy. 
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Povinnosti učiteľky MŠ 

 Prehľadné vedenie triednej dokumentácie predškolského zariadenia a dokumentácie 

o deťoch. 

 Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti a denná písomná príprava na ňu. 

 Práca podľa osnov výchovno-vzdelávacej práce  v MŠ, využívanie progresívnych 

pedagogických prostriedkov, foriem a metód. 

 Pomoc deťom pri adaptácii na nové prostredie a v záujme účinného riešenia rôznych 

adaptačných problémov dieťaťa – štúdium v dostatočnej šírke a hĺbke problematiky 

adaptácie dieťaťa a možnosti riešenia tejto záťažovej situácie, zodpovednosť za výsledky 

práce vo svojej triede. 

 Uskutočňovanie „ranného„ filtra pri príchode detí do MŠ. 

 Vykonávanie metodicko-poradenskej činnosti smerom učiteľ – učiteľ, ktorou sa 

pravidelne prezentuje na pedagogických radách, interných metodických dňoch 

a metodických kluboch podľa plánu metodicko-poradenskej činnosti na príslušný školský 

rok. 

 Vykonávanie metodicko-poradenskej činnosti smerom učiteľ – rodič, zahrňujúcej 

pedagogickú a zdravotnú osvetu a individuálne výchovné poradenstvo, ktoré sa 

uskutočňuje formou denných konzultácií o aktuálnych výchovných, vzdelávacích 

a zdravotných problémoch, formou prednáškovej činnosti, výstav, Dňa otvorených dverí 

a ďalšie činnosti podľa plánu na príslušný školský rok. 

 Osobná zodpovednosť za ochranu zdravia a bezpečnosti detí v čase, keď sa s nimi 

pracuje, činnosti riadiť tak, aby sa predišlo úrazom. 

 Podľa pokynov zástupkyne riaditeľky školy pre materskú školu vykonávanie práce 

nadčas a čerpanie náhradného voľna. 

 Vykonávanie neodkladnej práce v prípade mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm. 

 Včasné plnenie pracovných úloh podľa pokynov nadriadených v súlade s právnymi 

predpismi. 

 Udržiavanie poriadku na pracovisku, ochraňovanie majetku predškolského zariadenia, 

včasné oznamovanie nedostatkov a závad na pracovisku, ktoré by mohli viesť k jeho 

poškodeniu. 
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Povinnosti školníčky pre ZŠ 

 Školnícka práca vrátane jednoduchej údržby objektov.  

 Otváranie budovy, kontrola objektu na začiatku a po skončení pracovnej zmeny najmä 

 z hľadiska vniknutia do objektu, uzamykanie objektov. 

 Vykonávanie dozoru pri vchode pred začiatkom vyučovania/dozor nad čistením obuvi, 

 prezúvaním, zatváranie vchodových dverí.../. 

 Po začatí vyučovania stieranie chodieb a vestibulu. Stierať až po presunutí žiakov do 

 učební v súlade s bezpečným pohybom v priestoroch školy. 

 Umožňovanie rodičom a zákonným zástupcom vstup do školy len cez prestávky, 

sprevádzanie 

 návštev až na miesto určenia / zborovňa, trieda.../. 

 Pomáhanie upratovačkám pri zabezpečovaní bezporuchového a bezpečného chodu školy 

 a školskej jedálne.  

 Vedenie záznamov o prácach, ktoré vykonávajú v škole iné organizácie / odvoz smetí, 

 spotreba plynu, elektrickej energie, vody,......./. 

 Zásobuje sklad čistiacimi a ochrannými prostriedkami, robí prepočet a sumarizáciu 

hodnoty 

 zásob v súlade s účtovnými dokladmi, vyčísľuje prípadné rozdiely, zodpovedá za 

rozdiely. 

 Inventarizácia zásob a materiálov, fondu učebníc I. a II. stupňa, príprava podkladov ku 

 komplexnej inventarizácii. 

 

Povinnosti vedúcej ŠJ  

 Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou,     

uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov 

v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení. 

Vedúca ŠJ zodpovedá: 

 Za samostatný nákup širokého sortimentu tovaru od tuzemských i zahraničných 

partnerov, uzatváranie, zmeny a vypovedanie zmlúv podľa vývoja dopytu. 

 Za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, za odbornú a metodickú 

úroveň prevádzky školského stravovania, ako aj za efektívne využívanie prostriedkov 

určených na zabezpečenie činnosti ŠJ. 
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 V školskom stravovaní uplatňuje správnu výrobnú prax ( HACCP). 

Ďalšie povinnosti vyplývajúce z funkcie vedúcej ŠJ: 

 Spolupracuje s riaditeľkou školy, zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ, ekonómkou, 

zástupcami rady školy a rodičov. 

 V zmysle platných smerníc a pokynov plánuje, organizuje, riadi a kontroluje prevádzku 

ŠJ. 

 Zodpovedá za dôslednú realizáciu pokynov a opatrení nadriadených orgánov. 

 Oboznamuje zamestnancov ŠJ s organizačnými, pracovno-právnymi a ostatnými 

predpismi. 

 Zabezpečuje spätnú informovanosť smerom k zamestnávateľovi o mimoriadnych 

udalostiach na pracovisku. 

 Podľa metodických pokynov vypracúva pracovné náplne pre zamestnancov ŠJ. 

 Navrhuje zamestnancom nenárokové zložky platu podľa kvality a výsledkov ich práce. 

 Ekonómke poskytuje potrebné podklady k vyplácaniu miezd, nemocenských dávok 

a pod. pre zamestnancov ŠJ. 

 Rozhoduje o vhodnej úprave pracovného času a o poskytovaní pracovného voľna pri 

krátkodobých prekážkach v práci s cieľom zabezpečiť plynulý chod prevádzky. 

 Z dôvodu poklesu stravníkov hlási nadbytočných zamestnancov, nahlasuje nástup 

zamestnancov do práce po ukončení dlhodobej PN, po ukončení MD a pod. 

 Vykonáva kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny v ŠJ, riadi a kontroluje 

dodržiavanie platných noriem ako aj technologických postupov pri príprave pokrmov.  

 Zabezpečuje odstránenie zistených závad na strojovom a technologickom zariadení ŠJ. 

 Pri zabezpečovaní prevádzky ŠJ po hospodárskej stránke riadi, organizuje, kontroluje 

a zodpovedá za dodržiavanie hospodársko-finančnej disciplíny. V tejto súvislosti 

vykonáva príslušné administratívne práce: 

 Spracúva a predkladá mesačné vyúčtovania peňažného denníka a vyúčtovanie vedľajšej 

hospodárskej činnosti. 

 Vedie evidenciu potravín na skladových kartách. 

 Sleduje čerpanie rozpočtu podľa položkových skladieb. 

 Operatívne zabezpečuje evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku ŠJ, sleduje jeho 

úbytky a prírastky. 

 Vedie evidenciu účtovných dokladov, zabezpečuje styk s peňažným ústavom. 
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 Mesačne vykonáva inkaso stravného, finančné prostriedky používa na úhradu faktúr za 

potraviny. 

 Mesačne sleduje predpis stravného spolu s preplatkami a nedoplatkami. 

 Denne sleduje rovnomerné čerpanie finančnej normy na nákup potravín, zabezpečuje 

dodržiavanie výživových hodnôt pripravovaných pokrmov pre stravníkov podľa 

vekových kategórií. 

 Zostavuje jedálne lístky podľa zásad správnej výživy. 

 V oblasti správy a ochrany majetku vykonáva inventarizáciu hospodárskych prostriedkov 

a zodpovedá za jej správnosť. 

 Zabezpečuje požiarnu ochranu, ochranu práce, hygienickú a protiepidemiologickú 

činnosť v ŠJ. 

 Vedie spisovú agendu školy podľa  registratúrneho poriadku, triedenie a prehľad  

 archivovanej agendy, archivácia.  

Pokladničná práca:  

o vedie pokladňu školy, vypláca pokladničné doklady, každý mesiac 

o pokladňu uzavrie a doklady odovzdá ekonómke školy na zúčtovanie. 

 Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov 

priameho nadriadeného zamestnanca. 

 

Povinnosti kuchárky 

 Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne 

s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov. 

 Organizácia plynulého chodu prevádzky, zadeľovanie prác podriadeným zamestnancom. 

 Normovanie potravín podľa vekovej kategórie v súlade s materiálovo- spotrebnými 

normami, dodržiavanie technologických postupov pri príprave jedál. 

 Zodpovednosť za bezprostredný výdaj pripravených pokrmov, za ich konzistenciu, 

teplotu, chuťové i vzhľadové vlastnosti, dodržiavanie váhy hotových porcií po tepelnej 

úprave, zabezpečovanie vzorky jedla. 

 Spoluzodpovednosť s vedúcou ŠJ za rovnomerné čerpanie finančného limitu potravín. 

 Zodpovednosť za kvalitu a množstvo prijatého tovaru zo skladu, za správne hospodárenie 

a využitie potravín pri príprave jedál. 
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 Povinnosť vystavovať žiadanku na tovar podľa počtu stravníkov a vekových kategórií, 

vedenie ostatnej predpísanej evidencie ( napr. evidencia odpadu, evidencia odberu vzorky 

jedla, evidencia podľa správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.). 

 Zostavovanie jedálnych lístkov spolu s vedúcou ŠJ podľa zásad správnej výživy. 

 V čase neprítomnosti vedúcej ŠJ zodpovedá za prijatý tovar do skladu a za vydaný tovar 

zo    skladu. 

 Dodržiavanie hygienických, bezpečnostných a protipožiarnych  predpisov, používanie 

predpísaného pracovného odevu a obuvi. 

 Dodržiavanie pracovnej doby a využitie fondu pracovného času. 

 

Povinnosti kuriča, údržbára, záhradníka 

 Zabezpečovanie prevádzky kotolne na plynné palivo s poloautomatizovaným meraním 

           vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch. 

 Zisťovať netesnosti podľa prevádzkového poriadku kotolne. 

 Kontrolovať zariadenie pred spustením do prevádzky / stabilný tlak vody vo 

vykurovacom systéme, stav uzáverov na kotloch, čerpadle, rozvode, skontrolovať 

funkčnosť zariadenia pre prívod  vzduchu do kotolne a odvod spalín / 

 Udržiavať obsluhované zariadenia kotolne v bezpečnom a riadnom stave.  

 Bezodkladne hlásiť nadriadenému pracovníkovi každú poruchu, závadu, neobvyklý jav. 

 Kontrolovať stav a funkciu zabezpečovacieho, signalizačného a regulačného zariadenia, 

bez zásahu do jeho funkcie. 

 Trvalo udržiavať čistotu a poriadok v kotolni a dbať na to, aby sa v nej nezdržiavali  

nepovolané osoby. 

 Bezodkladne hlásiť nadriadenému zamestnancovi okolnosti, ktoré mu sťažujú alebo  

znemožňujú riadnu obsluhu kotolne /náhla nevoľnosť,.../ 

 Zapisovať potrebné údaje do prevádzkového denníka. 

 V prípade poruchy, havárie, požiaru postupovať podľa prevádzkového poriadku kotolne. 

 Preveriť funkciu kotolne najmä pri nástupe do práce. V prípade zmeny nadriadený uvedie 

čas kontroly kotolne do prevádzkového denníka ako záväzný pokyn pre kuriča. 

 Kurič kontroluje správnu výšku hladiny obehovej vody, odvádzanie spalín do komína, 

voľný prívod spaľovacieho vzduchu do kotlov, či necítiť plyn okolo kotla. 

 Dopúšťa len upravenú vodu. 
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 V zimnom období sa stará o bezpečnosť chodníkov na školskom dvore a pred školskou 

budovou. 

 Jednoduchá remeselná údržba objektov/napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov.../. 

 Bežná oprava a údržba elektrických , kúrenárskych, vodovodných inštalácií a armatúr. 

 Stavebná oprava /napr. zasklievanie okien, oprava omietok.../. 

 Drobná stolárska a murárska práca, ďalšie práce remeselného charakteru. 

 Údržba školského areálu vrátane údržby a starostlivosti o náradie. 

 Kosenie, strihanie kríkov a stromov / aj v školskej záhrade/, čistenie chodníkov /aj počas 

zimného obdobia/, udržiavanie poriadku v skladoch, v dielňach, v kotolni. 

 Jednoduché práce v záhradníctve s použitím bežného náradia. 

 Ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, zbieraním, umývaním, zoškrabovaným a 

zhŕňaním nečistôt všetkého druhu, vrátane udržiavania priechodnosti odpadových 

kanálov. 

 

Povinnosti školníčky MŠ 

 Upratovanie a udržiavanie čistoty a poriadku v zverenom objekte materskej školy. 

 Vymieňanie posteľnej bielizne najmenej raz za dva týždne. 

 Čistenie všetkých typov okien vrátane ich prípadného rozoberania a zloženia. 

 Vykonávanie drobnej údržby ( napr. výmena žiaroviek )   

 Pomoc pri obliekaní a vyzliekaní detí mladšej vekovej skupiny. 

 Výmena uterákov raz do týždňa. 

 Pomoc pri umývaní a preobliekaní znečistených detí. 

 Denne robiť bežné upratovacie práce – utierať navlhko podlahu všetkých miestností 

vrátane chodieb, schodíšť, len čo sa deti preoblečú, prezujú ( spravidla 3x denne ), 

povysávať koberce, umývať hygienické potreby, WC, umývadlá, utierať prach 

v miestnostiach, na okenných rámoch a na hračkách, upravovať ležadlá a denne ich 

vetrať. 

 Raz mesačne popri úkonoch pri bežnom upratovaní robiť veľké upratovanie: ometať 

steny, vyčistiť okná, umyť dvere, lakové steny, podlahy natrieť pastou a vyleštiť ich, 

vyprášiť ležadlá, umyť hračky dezinfekčným roztokom ( 2x mesačne ).  
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Povinnosti pomocnej kuchárky 

 Spravovanie majetku školskej kuchyne vrátane inventarizácie s hmotnou 

zodpovednosťou. 

 Zabezpečovanie správneho a rýchleho výdaja jedál, kompletného príboru a rýchleho 

odberu riadu. 

 Výdaj bežných druhov múčnikov (koláče …) a teplých múčnikov (šišky, žemľovka…). 

 Dodržiavanie potravinových noriem, hygienického režimu a protiepidemických opatrení 

v priestoroch výdajne jedál a jedálne. 

 Dodržiavanie ochrany práce a  PO, efektívne využívanie OOP. 

 Zodpovednosť za správne hospodárenie s potravinami pri príprave teplých jedál, šalátov 

a doplnkových jedál. 

 Vykonávanie pomocných prác podľa pokynov hlavnej kuchárky. 

 Dodržiavanie  hygienických, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov, používanie 

predpísaného pracovného odevu a obuvi. 

 

Povinnosti upratovačky 

 Efektívne hospodárenie so všetkými druhmi energií a čistiacimi prostriedkami. 

 Čistenie okien minimálne dvakrát do roka, výmena záclon, závesov. 

 Upratovanie po maliarskych a natieračských prácach po rekonštrukciách objektov alebo 

ich častí. 

 Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, denné čistenie košov. 

 Čistenie kobercov vysávačom, tepovačom, denné čistenie a dezinfekcia sociálnych 

zariadení, umývadiel, obkladačiek, týždenné umývanie olejových náterov stien, dlaždíc, 

dverí. 

 Kontrola zvereného objektu na začiatku a po skončení pracovnej zmeny najmä z hľadiska 

vniknutia do objektu, uzamykanie objektu. 

 V prípade ohrozenia majetku jeho zabezpečenie, oznámenie vedúcemu zamestnancovi. 

 Denné utieranie prachu z okenných rámov, parapetných dosiek, zo všetkého zariadenia, 

nábytku, dezinfekcia lavíc, vetranie miestností a priestorov. 

 Vykonávanie ostatných prác spojených s udržiavaním školy a školského areálu. 

 Dodržiavanie ochrany práce a  PO, efektívne využívanie OOP. 
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Čl.  VI 

Záverečné ustanovenie 

 

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

2. Vedúci zamestnanci školy sú povinní oboznámiť s obsahom organizačného poriadku 

školy všetkých podriadených zamestnancov. 

3. Návrhy na zmeny a dodatky k organizačnému poriadku môžu podávať všetci 

zamestnanci prostredníctvom svojich priamych nadriadených. 

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

5. Súčasťou organizačného poriadku je organizačná schéma rozpočtovej organizácie 

a náplne práce. 

6. Organizačný poriadok rozpočtovej organizácie vydáva riaditeľ školy po odsúhlasení 

starostom obce. 

7. Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom 01.09.2015. 

8. Týmto organizačným poriadkom sa ruší platnosť organizačného poriadku zo dňa 

01.08.2014. 

 

 

                                                                         

Banka 1.9.2015 

 

                                 

 

 

 

 

Mgr. Tatiana Julinyová                                                                      Mgr. Karin Kusovská 

 starosta obce Banka                                                                                     riaditeľka  školy 

 

 

Príloha č.1 

 

Organizačná štruktúra riadenia zamestnancov 

Základnej školy s materskou školou v Banke 
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Riaditeľka  školy  

     I. st. riadenia 

 

 

Štatutárna ZRŠ                         Zástupkyňa RŠ                         Ekonómka    

     pre ZŠ                                   pre MŠ                                        
II. a stupeň riadenia                            II. b stupeň riadenia                                IV. stupeň riadenia 

  

                                                                                                                         

Výchovná poradkyňa                  Učiteľky MŠ                 Vedúca ŠJ pre MŠ     Školníčka ZŠ 
                                                                                                                                  

Vedúci MZ a PK                         Školníčka MŠ                  Kuchárka    

                                                                                  Pomocná kuchárka ZŠ   

Učitelia I. stupňa                                                      Pomocná kuchárka MŠ                              

                                                                                                      Kurič-údržbár-záhradník 

Učitelia II. stupňa                                                                               Upratovačka             

  

Vychovávateľka ŠKD                                                                 

 

Katechétka                                                                                 

       

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  V Banke 01.09.2015  

 

                                                                                             Mgr. Karin Kusovská 

                                                                                                   riaditeľka školy    

 

 

                                                                                               

 

            Príloha č.2 

                                                                                                                                

 

Plán hospodárskej kontroly 
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Hmotnú zodpovednosť za jednotlivé objekty budovy školy a okolia školy majú nasledovní 

zamestnanci školy : 

 

Inventár základnej školy s materskou školou 

- Mgr. Karin Kusovská – riaditeľka  školy,  

- PaedDr. Dagmar Petláková – zástupkyňa  RŠ pre ZŠ,  

- Monika Motyčková – zástupkyňa RŠ pre MŠ,  

- Katarína Margetínová  –  ekonómka, všetci učitelia, vychovávatelia, zamestnanci školy 

Kabinety  

- vedúci kabinetov 

Telocvičné a športové zariadenia  

- Mgr. Jana Jurčagová 

Fond učebníc  

- Gabriela Bednáriková – hospodárka školy 

Platy a rozpočet 

- Katarína  Margetínová – ekonómka,  

- Mgr. Karin Kusovská  – riaditeľka  školy 

Inventár a údržba areálu MŠ 

- Monika Motyčková – zástupkyňa RŠ pre MŠ a poverení zamestnanci v zmysle pracovnej 

náplne 

Údržba školy a školského areálu  

- Gabriela Bednáriková – školníčka,  

- Michal Klampár – kurič, údržbár, záhradník 

Kotolňa a plynomerňa 

- Gabriela Bednáriková – školníčka,  

- Michal  Klampár - kurič 

Čistiace prostriedky  

- Gabriela Bednáriková – školníčka 

Okolie školy  

- školníčka, údržbár – záhradník, upratovačky  a učitelia prác na pozemku 

Triedy  

- triedni učitelia, školníčka  
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BOZ  

- Ing. Bc. Jozef  Šimončič   bezpečnostný  technik  

PO 

- Pavol Uváček  -  technik požiarnej ochrany 

Úrazy  

- Mgr. Karin Kusovská, Ing.  

- Bc. Jozef Šimončič – bezpečnostný technik 

Zamykanie budovy 

- kontroluje upratovačka – Darina Chrenová 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banke 01.09.2015                

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Karin Kusovská                                                                                                                        

                                                                                                             riaditeľka školy   

 

                                                                                                                                       

 

                          

 

                                                                                                                                       Príloha č.3 
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Dispozičné právo používania pečiatok 
 

 

                      

 

Mgr. Karin Kusovská 

riaditeľka školy 

 

 

 

PaedDr. Dagmar Petláková 

štatutárna zástupkyňa RŠ pre ZŠ 

 

 

 

Monika Motyčková 

zástupkyňa RŠ pre MŠ 

 

 

 

 

Katarína Margetínová 

ekonómka 

 

 

 

Gabriela Bednáriková  

hospodárka 

 

 

 

Katarína Ondrisová 

vedúca ŠJ pri MŠ 

 

 

 

 

 

Pečiatky na pedagogickú dokumentáciu 

RŠ                                             
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 ZRŠ pre ZŠ a TU 1. – 9. roč.                         

 

 

 

ZRŠ pre MŠ 

 

 

Mgr. Erika Valková 

učiteľská knižnica                               

 

 

 

 

 

 

 
Toto dispozičné právo tvorí prílohu organizačného poriadku a platí od 01.09.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banke 01.09.2015 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Karin Kusovská 

                                                                                                                  riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Príloha č.4 
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Náplň práce ďalších špecialistov – k článku III, bod 8, písmeno e): 

 
 

Koordinátor protidrogovej výchovy a iných patologických javov 

- má popri všeobecných právach a povinnostiach pedagogických zamestnancov uvedených 

v Pracovnom poriadku školy aj tieto práva a povinnosti: 

- vypracovať pre každý školský rok program aktivít školy zameraných na prevenciu 

drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, koordinovať a metodicky 

riadiť tieto aktivity, 

- priebežne oboznamovať rodičov a iných zamestnancov školy s preventívnymi aktivitami 

školy a s možnosťami účinnej prevencie a pomoci odborných zariadení v oblasti 

drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, 

- na záver klasifikačného obdobia poskytovať správu o svojej celoročnej činnosti, 

- plniť ostatné úlohy uložené riaditeľkou školy alebo zástupkyňou RŠ. 

 

 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, resp. environmentálnej výchovy 

- má popri všeobecných právach a povinnostiach pedagogických zamestnancov uvedených 

v Pracovnom poriadku školy aj tieto práva a povinnosti: 

- vypracovať pre každý školský rok program aktivít školy zameraných na výchovu 

k manželstvu a rodičovstvu, resp. environmentálnu výchovu, koordinovať a metodicky 

riadiť tieto aktivity, 

- priebežne oboznamovať pedagogických zamestnancov s aktivitami školy v týchto 

oblastiach výchovy a na záver klasifikačného obdobia poskytovať správu o svojej 

celoročnej činnosti, 

- plniť ostatné úlohy uložené riaditeľkou školy alebo zástupkyňou RŠ. 

 

 

 

 

V Banke 01.09.2015 

 

                                                                                                            Mgr. Karin Kusovská 

                                                                                                                    riaditeľka školy 


