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ORGANIZAČNÝ A PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  

Základnej školy Mojmírova 98, 921 01 Piešťany    
  

  

   

  

Organizácia  Základná škola   

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  37836617 

Obec a PSČ     921 01 Piešťany  

Ulica a číslo  Mojmírova 98/30  

Štát   Slovenská republika  

Právna forma    rozpočtová organizácia  

Štatutárny orgán   Mgr. Jana Chlepková   

  

  

Riaditeľka Základnej školy  Mojmírova 98 Piešťany (ďalej len „škola“) “) schvaľuje tento organizačný a 

prevádzkový poriadok. Týmto sa ruší organizačný a prevádzkový poriadok zo dňa  01.09.2020 a  smernice 

pojednávajúce o náležitostiach obsiahnutých v tomto organizačnom a prevádzkovom poriadku. .    

Platnosť organizačného a prevádzkového poriadku od 13.04.2022    

  

  

  

  

Piešťany,  13.04.2022                                                                 Mgr. Jana Chlepková,   

                                                                                                       riaditeľka školy  

  

  

Prerokované a odsúhlasené dňa:  12.04.2022 
predseda ZO OZ - zástupca zamestnancov 
Mgr. Lenka Kaffelová              
  

  

  

_________________________________________________  
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Organizačný poriadok školy 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
Predmet a účel úpravy 

 
Organizačný poriadok je základný vnútorný predpis, ktorý určuje vnútornú 
organizáciu školy a definuje základné pravidlá riadenia školy. Upravuje organizačnú 
štruktúru, zásady riadenia, metódy práce, pôsobnosť a vnútornú právomoc 
jednotlivých útvarov v rámci organizačnej štruktúry a tiež ich vzájomné vzťahy. 
 
  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 2 
Základné informácie o škole 

 
Názov organizácie: Základná škola Mojmírova 98 Piešťany 
  
Sídlo organizácie: Mojmírova 98, 921 01 Piešťany 
 
Právna forma: právny subjekt 
 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
 
Zriaďovateľ: Mesto Piešťany 
 
Predmet činnosti: Výchova a vzdelávanie detí školského veku 
 

 
Článok 3 

Poslanie a hlavné úlohy školy 
 

1. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania školského 
zákona  

a) podporuje rozvoj osobnosti žiaka, a to po stránke rozumovej, mravnej, 
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej, 

b) poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti 
jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho 
orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie, 

c) poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú 
výchovu žiakov, 

d) umožňuje náboženskú výchovu, 
e) pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. 

2. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku 
v základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu 
školského klubu detí zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na 
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uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania, prípadne aj 
v čase školských prázdnin. 

3. Zariadenie školského stravovania je zriadené s cieľom výroby, výdaja a 
konzumácie jedál a nápojov pre deti, žiakov a zamestnancov školy v čase ich 
pobytu v škole.  

 
 

Článok 4 
Hlavné úlohy školy 

 
Pri napĺňaní svojho poslania plní škola tieto hlavné úlohy: 

a) pre deti školského veku zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 
prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje 
základné vzdelanie, 

b) pre deti navštevujúce školský klub detí zabezpečuje záujmovú činnosť 
podľa výchovného programu školského klubu detí, 

c) pre deti, žiakov a zamestnancov školy zabezpečuje školské stravovanie, 
d) pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu vytvára vhodné, 

kvalitné materiálne a finančné podmienky, 
e) zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov 

a majetku, ktorý má zverený do správy, 
f) zabezpečuje dodržiavanie platných právnych predpisov vo všetkých 

oblastiach a na všetkých úsekoch svojej činnosti. 
 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 5 
Organizácia školy  

 
1. Na čele školy je riaditeľ školy, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ podľa 

platnej právnej úpravy. 
2. Riaditeľ školy v súlade s platnou právnou úpravou menuje a odvoláva zástupcov 

riaditeľa školy a vedúcich jednotlivých organizačných útvarov školy, u ktorých to 
určuje pracovný poriadok školy. 

3. Riaditeľ ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých jej veciach. 
Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené 
schválením zo strany zriaďovateľa, rady školy alebo odborovej organizácie 
zamestnancov školy. 

4. Riaditeľ školy zodpovedá za dodržanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov, výchovno-vzdelávacích programov, za odbornú a pedagogickú úroveň 
výchovno-vzdelávacej práce školy, za efektívne využívanie prostriedkov 
určených na zabezpečenie činnosti školy, za riadne hospodárenie s majetkom 
zvereným škole do správy od zriaďovateľa. 

5. Riaditeľa školy zastupuje v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa školy pre II. 
stupeň základnej školy v rozsahu stanovených oprávnení a určených povinností. 
Riaditeľa školy môže na základe poverenia v čase jeho neprítomnosti zastupovať 
aj iný ním poverený vedúci zamestnanec. Poverenie musí byť urobené písomne 
a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.   
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Článok 6 
Zásady riadenia školy 

 
1. Školu riadi riaditeľ školy, ktorý si zriaďuje svoje poradné orgány.  
2. Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú:  

a) pedagogická rada školy, 
b) operatívna porada vedenia školy, 
c) metodické orgány školy, predmetové komisie a metodické združenia. 

3. Pedagogická rada ako odborný iniciatívny orgán vo veciach pedagogických a 
organizačných predstavuje najdôležitejší poradný orgán riaditeľa školy.  

4. Pedagogická rada má za úlohu pripravovať riaditeľovi školy návrhy a odporúčania 
pre jeho rozhodovanie, najmä v týchto oblastiach:  

a) príprava a vydanie školského vzdelávacieho programu a výchovného 
programu, 

b) ustanovenie triednych učiteľov, rozdelenie úväzkov a rozvrh hodín, 
c) ustanovovanie a zloženie komisií (predmetových, metodického združenia) a 

ich predsedov, 
d) kritériá na hodnotenie pedagogických zamestnancov, 
e) program profesijného vzdelávania pedagogických zamestnancov, 
f) prijímanie žiakov na vzdelávanie, 
g) organizačné zabezpečenie výchovy a vyučovania, vnútorný poriadok školy,  
h) zameranie školy, plán práce školy, zapojenie a tvorba projektov a iné. 

5. Členmi pedagogickej rady sú riaditeľ, jeho zástupcovia a ostatní pedagogickí 
zamestnanci školy. Zasadnutia pedagogickej rady zvoláva riaditeľ školy podľa 
potreby. Za prípravu a priebeh pedagogickej rady, za formuláciu záverov a 
uznesení pedagogickej rady zodpovedá riaditeľ.  

6. Operatívna porada vedenia školy prerokúva najdôležitejšie a rozhodujúce otázky 
činnosti školy. Zúčastňujú sa na nej podľa obsahu rokovania vedúci zamestnanci a 
ďalší pozvaní zamestnanci. 

7. Riaditeľ školy zriadi metodické orgány školy, ktoré sú iniciatívnym orgánom 
riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, 
koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.  

8. Metodickým orgánom je riaditeľom školy menovaná skupina pedagogických 
zamestnancov školy, ktorá vzniká na základe legislatívnych noriem schválených 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, má presne 
vymedzené svoje postavenie, poslanie a ciele činnosti. Ich poslaním je pomáhať 
riaditeľovi pri pedagogickom riadení a pri kontrole výchovno-vzdelávacieho 
procesu v škole. 

9. Riaditeľ školy v súlade s platnou právnou úpravou zriadi stravovaciu komisiu, ktorú 
tvoria: zástupca riaditeľa školy, vedúca školskej jedálne, zástupca ZO OZ 
a zástupca rodičov.  

10. Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov 
riaditeľa školy upravujú rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje riaditeľ školy. 

 
 

Článok 7 
Riadiace a organizačné vnútorné predpisy 

 
1. Riaditeľ školy vydáva pre potreby riadenia riadiace a organizačné vnútorné 

predpisy. 
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2. Rozdelenie a obsah riadiacich organizačných vnútorných predpisov je určený 
„Smernicou pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov“. 

3. Sústavu vnútorných riadiacich a organizačných predpisov tvoria najmä:  
a) štatút školy  
b) organizačný poriadok  
c) pracovný a prevádzkový poriadok  
d) školský poriadok  
e) registratúrny a skartačný poriadok  
f) disciplinárny poriadok  
g) platový poriadok alebo poriadok odmeňovania 
h) poriadok upravujúci organizáciu vyučovania v príslušnom školskom roku, 

rozvrh hodín a týždenný plán výchovnej činnosti 
  
 

Článok 8 
Organizačné členenie školy 

 
1. Škola sa vnútorne člení na organizačné útvary, ktoré sú riadené vedúcim 

organizačného útvaru.  
2. Jednotlivé organizačné útvary medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, 

ktoré majú zabezpečovať a ktoré vyplývajú zo všeobecne záväznej právnej 
úpravy a z obsahovej náplne činnosti jednotlivých organizačných útvarov. 

3. Organizačné útvary plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre ich zamestnancov 
vyplývajú z opisu pracovných činností. Organizačné útvary plnia aj ďalšie úlohy, 
ktoré im uloží vedúci organizačných útvarov a riaditeľ školy. 

4. V organizácii a riadení práce organizačných útvarov školy sa musia uplatňovať 
tieto základné princípy: 

a) spolupráca organizačných útvarov pri výkone svojej činnosti najmä 
v otázkach, ktoré patria do právomoci dvoch alebo aj viacerých 
organizačných útvarov, 

b) koordinácia práce, 
c) riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh vedúcimi 

organizačných útvarov. 
 
 

Článok 9 
Pôsobnosť a úlohy vedúcich organizačných útvarov  

 
1. Vedúci organizačných útvarov sú v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa školy.  
2. Predpokladom výkonu práce vedúceho organizačného útvaru je jeho menovanie 

do funkcie. Vedúcich organizačných útvarov do funkcie menuje a odvoláva 
riaditeľ školy.  

3. Vedúci jednotlivých organizačných útvarov zabezpečujú a zodpovedajú za 
plnenie úloh, ktoré im vyplývajú z obsahovej náplne činnosti organizačného 
útvaru a vytvárajú pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky. Sú 
zodpovední za dodržiavanie zákonov a ostatných právnych predpisov.  

4. Práva a povinnosti vedúcich organizačných útvarov sú upravené v zákone č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
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zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v Zákonníku práce a 
v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

5. Práva a povinnosti vedúcich organizačných útvarov sú zakotvené tiež v 
pracovnom poriadku školy, v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve a vo 
vnútorných riadiacich a organizačných predpisoch. 

6. Vedúci organizačného útvaru pri výkone svojej funkcie zabezpečuje najmä tieto 
úlohy: 
a) riadi a zodpovedá za prácu organizačného útvaru, 
b) riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov organizačného útvaru, ako aj 

plnenie úloh, 
c) podáva návrhy na zlepšenie, zefektívnenie práce, 
d) zabezpečuje tvorbu vnútorných predpisov školy, 
e) zodpovedá za včasné, odborné a kvalitné spracovanie písomných materiálov, 
f) informuje zamestnancov o dôležitých skutočnostiach nevyhnutných pre ich 

činnosť, 
g) spolupracuje s vedúcimi ostatných organizačných útvarov, 
h) dbá o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a vytvára im vhodné 

pracovné podmienky, 
i) dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
j) dbá o správu registratúry na svojom organizačnom útvare v zmysle platného 

registratúrneho poriadku, 
k) zúčastňuje sa zasadnutí poradných orgánov riaditeľa školy, 
l) zabezpečuje, aby na organizačnom útvare bola vedená úplná a prehľadná 

dokumentácia vnútroorganizačných a iných predpisov potrebných pre prácu 
organizačného útvaru, 

m) určuje pre každého zamestnanca pracovnú náplň a túto v závislosti od zmien 
právnej úpravy, príp. iných právne významných skutočností operatívne 
upravuje a dopĺňa, 

n) zodpovedá za hospodárne a účelné využívanie zvereného majetku, jeho 
ochranu a zabezpečenie pred odcudzením, poškodením alebo zneužitím,  

o) pripravuje podklady do rozpočtu školy, spolupracuje pri príprave návrhu 
rozpočtu školy, jeho zmien a sleduje plnenie rozpočtu, pričom dbá na 
hospodárne a efektívne využitie rozpočtových prostriedkov a zabezpečuje 
kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov,  

p) za príslušný organizačný útvar poskytuje súčinnosť pri poskytovaní informácií 
podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov,  

q) za príslušný organizačný útvar prešetruje alebo vybavuje, alebo poskytuje 
súčinnosť pri prešetrovaní sťažností podľa zákona o sťažnostiach a vybavuje 
petície podľa zákona o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,  

r) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je osobou, ktorá zabezpečuje 
v rámci pôsobnosti riadeného organizačného útvaru dohľad nad ochranou 
osobných údajov spracovávaných v riadenom organizačnom útvare, 

s) poskytuje súčinnosť pri dodržiavaní ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní v rámci svojho organizačného útvaru, zodpovedá za spracovanie 
podkladov pre jednotlivé metódy, 
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Článok 10 
Organizačná štruktúra školy 

 
Organizačná štruktúra základnej školy so školským klubom detí a zariadením 
školského stravovania: 

1. Útvar riaditeľa školy – vedúci útvaru – riaditeľka školy 
2. Útvar pedagogický – vedúci útvaru – zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň 

1. Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň, učitelia 1. – 4. roč. 
2. Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň, učitelia 5. – 9.roč. 
3. Školský klub detí (ŠKD) – vedúci útvaru – Zástupkyňa riaditeľky školy pre 

1. stupeň - vychovávateľky ŠKD 
3. Útvar nepedagogický – vedúca útvaru – ekonómka 

1. Ekonómka 
2. Hospodárka, personalistka a mzdová účtovníčka 
3. Správca siete 
4. Prevádzka – vedúci útvaru – školník - upratovačky 

4. Zariadenie školského stravovania  – vedúca útvaru – vedúca ZŠS 
1. Vedúca ZŠS 
2. Prevádzka – hlavná kuchárka, kuchárky, pomocné kuchárky, 

 
 

Článok 11 
Náplň činností organizačných útvarov  

 
A. ÚTVAR RIADITEĽKY 
Organizuje a zabezpečuje činnosti riaditeľky školy. 
 
Riaditeľka školy 
a) Zodpovednosť riaditeľky školy 
a) v oblasti riadenia a organizácie práce zodpovedá 

 za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia 
s činnosťou školy, 

 za personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, za 
vytváranie a zabezpečenie sociálnej politiky pre zamestnancov školy, 

 za každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov 
školy, 

 za zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacej práce školy, 

 za pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu; 

b) v oblasti výchovy a vzdelávania zodpovedá 

 za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú 
riadi, 

 za vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a 
výchovného programu, 

 za vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu profesijného vzdelávania 
pedagogických zamestnancov; 

c) v oblasti hospodárenia zodpovedá 

 za hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami školy a za 
efektívne a účinné využívanie finančných prostriedkov určených na 
zabezpečenie činnosti školy, 
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 za finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 za efektívne využívanie majetku, jeho ochranu a zhodnocovanie, 

 za vykonávanie revízií elektrických inštalácií, bleskozvodov a iných 
zariadení, vrátane odstránenia nedostatkov, 

 za riešenie havarijných situácií, ktoré môžu vzniknúť v škole. 
 

b) Rozhodovanie riaditeľky školy 
a) v oblasti riadenia a organizácie práce rozhoduje 

 o koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja, 

 o zmenách vnútornej organizácie školy a zmenách organizačnej štruktúry 
školy, 

 o prijatí zamestnancov do pracovného pomeru, o zmene podmienok 
v pracovnej zmluve, preradení zamestnanca na iný druh práce,  

 o uzatvorení dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 

 o rozviazaní pracovného pomeru so zamestnancami školy podľa zákonných 
ustanovení Zákonníka práce, 

 o platových podmienkach zamestnancov školy v súlade s Poriadkom 
odmeňovania, 

 o personálnych otázkach zamestnancov školy – o čerpaní dovoleniek, 
náhradného voľna, pracovného voľna bez náhrady mzdy a pracovného voľna 
pri krátkodobých prekážkach v práci a pod., 

 o úprave pracovného času a rozvrhnutia pracovnej doby – o vhodnejšej 
úprave pracovného času, o nariadení práce nadčas, o prevádzke počas 
hlavných a vedľajších prázdnin, 

 o vyslaní zamestnancov na pracovné cesty; 
b) v oblasti výchovy a vzdelávania rozhoduje 

 o prijatí žiaka na školu, 

 o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

 o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch 
alebo v ich častiach, 

 o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 
republiky, 

 o uložení výchovných opatrení, 

 o povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

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

 o individuálnom vzdelávaní žiaka, 

 o vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej 
republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, 

 o individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, 

 o umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu; 
c) v oblasti hospodárenia rozhoduje 

 o čerpaní rozpočtu školy, 

 o vyslaní zamestnancov na pracovnú cestu, určuje podmienky výkonu 
pracovnej cesty, 

 o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 
za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole alebo školskom zariadení. 
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Riaditeľka školy predkladá rade školy na vyjadrenie: 

 návrhy plánu práce školy, 

 informácie o pedagogicko-organizačnom, ekonomickom i hospodársko-
technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy a školského zariadenia, 

 návrhy rozpočtu a správy o výsledkoch hospodárenia školy. 
 
Sekretariát riaditeľky školy – hospodárka riaditeľa školy 
1 Zodpovedá za: 

a) vedenie a evidenciu došlej a odoslanej pošty, za správnu aplikáciu platného 
registratúrneho poriadku, 

b) sledovanie termínov plnenia úloh uložených riaditeľom školy a sumarizovanie 
týchto úloh, 

c) vedenie a aktualizáciu adresára školy pre potreby písomnej korešpondencie, 
d) formálnu stránku vypracovaných materiálov predkladaných riaditeľke školy, 
e) sklad a evidenciu edukačných pomôcok a učebníc  

2 Zabezpečuje: 
a) vystavenie a zúčtovanie cestovných príkazov a stravných lístkov, 
b) prijímanie, rozdeľovanie a odoslanie pošty,  
c) registráciu, archiváciu a skartáciu všetkých dokumentov a písomností v zmysle 

platných predpisov a registratúrneho poriadku vydaného riaditeľkou školy. 
Plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z pracovnej náplne alebo z poverenia riaditeľky 
školy. 

 

B. PEDAGOGICKÝ ÚTVAR  
 
Organizačná štruktúra zamestnancov:  

a) zástupca riaditeľky pre 1. stupeň (1. – 4. ročník) 
b) zástupca riaditeľky pre 2. stupeň (5. – 9. ročník) 
c) vedúca školského klubu detí 

 
Zástupca riaditeľky školy pre I. stupeň základnej školy (1. – 4. ročník) 
1. Zodpovedá: 

a) za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 1. 
– 4. ročníka, 

b) za správne vedenie pedagogickej a administratívnej agendy, za správu 
registratúry a za ochranu osobných údajov. 

2. Zabezpečuje: 
a) zvyšovanie a prehlbovanie odbornej úrovne školy, zlepšovanie materiálneho 

a finančného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na I. stupni 
základnej školy a aktivít pre žiakov školy, 

b) personálnu agendu pedagogických zamestnancov, ktorým je podľa 
organizačného poriadku školy priamym nadriadeným, 

c) odmeňovanie pedagogických zamestnancov, ktorým je podľa organizačného 
poriadku školy priamym nadriadeným, predkladá riaditeľovi školy návrhy na 
osobné príplatky a zmeny osobných príplatkov, návrhy na odmeny, na prácu 
nadčas zamestnancom školy, ktorým je podľa organizačného poriadku 
priamym nadriadeným, 

d) dodržiavanie pracovného poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a 
navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
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e) výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov 1. – 4. ročníka, riadi, usmerňuje a 
kontroluje prácu učiteľov v oblasti triednej dokumentácie, dokumentácie 
žiakov, dokumentácie k zabezpečeniu školského roku (testov, písomných 
prác, učebníc, pracovných zošitov a ostatných materiálov),  

f)  organizačné zmeny vo vyučovacom procese, zastupovanie učiteľov 1. – 4. 
ročníka, vypracúva rozvrh hodín 1. – 4. ročníka, kontroluje u zamestnancov, 
ktorým je priamym nadriadeným, dodržiavanie vyučovacieho času, 
vnútorného poriadku školy a rozvrhu hodín; kontroluje príchod učiteľov na 
pracovisko a odchod učiteľov z pracoviska; 

g) mimoškolskú činnosť na I. stupni základnej školy, organizáciu školy v prírode a 
plaveckého výcvikového kurzu, organizáciu školských výletov a exkurzií v 1. – 
4. ročníku, 

h)  riadi pracovné porady pedagogických  zamestnancov I. stupňa základnej 
školy, závery porád predkladá riaditeľke školy,  

i) jednotné vedenie pedagogickej dokumentácie, evidencie akcií žiakov 1. – 4. 
ročníka, 

j)  objednávanie a hospodárne nakladanie so zverenými hodnotami, 
prostriedkami a školskými tlačivami v spolupráci s ekonómkou školy, 

k) kontroluje a vedie evidenciu poplatkov za ŠKD v spolupráci s ekonómkou 
školy, 

l) vyučuje určený úväzok v rozsahu predmetov svojej aprobácie. 
3. Pripravuje: 

a) pracovné podklady pre zasadnutia pedagogických rád a pracovných porád, 
b) podklady k analýze výchovno-vzdelávacieho procesu a výsledkov práce 

učiteľov a správania žiakov 1. – 4. ročníka, 
c) opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 
ŠKD – vedúca útvaru - zástupkyňa pre 1. stupeň ZŠ 
1. Zodpovedá:  

a) za plnenie výchovného programu ŠKD, 
b) za činnosť vychovávateľov ŠKD, riadi a usmerňuje ich činnosť, 
c) za účelné využitie pracovného času vychovávateliek ŠKD, 
d) za správne vedenie pedagogickej a administratívnej agendy, za správu 

registratúry,  
e) za ochranu osobných údajov. 

   Zabezpečuje:  
a) zastupovanie vychovávateliek ŠKD, 
b) plnenie výchovného plánu ŠKD 
c) kontrolnú činnosť formou jej vykonávania cez hospitácie v ŠKD, 
d) zmeny vo vyučovaní, 
e) vedenie príslušných evidencií v súlade so všeobecne-záväznými právnymi 

predpismi a vnútornými predpismi školy a ŠKD, 
 
Plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej náplne alebo z poverenia riaditeľky 
školy. 
 
Zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň základnej školy  
Je štatutárnym zástupcom riaditeľky školy. 
1. Zodpovedá: 
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a) za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacieho 
procesu žiakov na II. stupni základnej školy, 

b) za správne vedenie pedagogickej a administratívnej agendy, za 
správu registratúry a za ochranu osobných údajov. 

2. Zabezpečuje: 
a) zvyšovanie a prehlbovanie odbornej úrovne školy, zlepšovanie materiálneho 
a finančného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na II. stupni 
základnej školy a aktivít pre žiakov školy, 
b) personálnu agendu pedagogických zamestnancov, ktorým je podľa 
organizačného poriadku školy priamym nadriadeným, 
c) odmeňovanie pedagogických zamestnancov, ktorým je podľa organizačného 
poriadku školy priamym nadriadeným, predkladá riaditeľke školy návrhy na 
osobné príplatky a zmeny osobných príplatkov, návrhy na odmeny, na prácu 
nadčas zamestnancom školy, ktorým je podľa organizačného poriadku priamym 
nadriadeným, 
d) dodržiavanie pracovného poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a 
navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
e) výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov na II. stupni základnej školy, riadi, 
usmerňuje a kontroluje prácu učiteľov v oblasti triednej dokumentácie, 
dokumentácie žiakov, dokumentácie k zabezpečeniu školského roku (testov, 
písomných prác, učebníc, pracovných zošitov a ostatných materiálov),  
f) organizačné zmeny vo vyučovacom procese, zastupovanie učiteľov na II. 
stupni základnej školy, vypracúva rozvrh hodín, kontroluje u zamestnancov, 
ktorým je priamym nadriadeným, dodržiavanie vyučovacieho času, vnútorného 
poriadku školy a rozvrhu hodín; kontroluje príchod učiteľov na pracovisko a 
odchod učiteľov z pracoviska; 
g) mimoškolskú činnosť na II. stupni základnej školy, organizáciu lyžiarskeho 
výcvikového kurzu, organizáciu školských výletov a exkurzií na II. stupni 
základnej školy, 
h) riadi pracovné porady pedagogických zamestnancov II. stupňa základnej 
školy, závery porád predkladá riaditeľke školy,  
i) jednotné vedenie pedagogickej dokumentácie, evidencie akcií žiakov na II. 
stupni základnej školy, 
j) objednávanie a hospodárne nakladanie so zverenými hodnotami, prostriedkami 
a školskými tlačivami v spolupráci s ekonómkou školy, 
k) vyučuje určený úväzok v rozsahu predmetov svojej aprobácie. 

3. Pripravuje: 
a) pracovné podklady pre zasadnutia pedagogických rád a 

pracovných porád, 
b) podklady k analýze výchovno-vzdelávacieho procesu a výsledkov 

práce učiteľov a správania žiakov na II. stupni základnej školy, 
c) opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej náplne alebo z poverenia riaditeľky 
školy. 
 
Vychovávateľka ŠKD 
1. Zodpovedá:  

a) za plnenie výchovného programu ŠKD, 
b) za výchovnú činnosť žiakov v čase mimo školského vyučovania, 
c) za organizovanie a kontrolovanie detských aktivít v čase ich voľna, 
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d)  za rozvíjanie vedomostí, zručností a postojov žiakov v čase mimo vyučovania, 
e) za organizovanie rôznych výletov, exkurzií, kultúrnych podujatí a podobne, 
f) za konzultovanie a riešenie vzniknutých problémov a poskytovanie, 

poradenstva deťom, 
g) za správne vedenie pedagogickej a administratívnej agendy,  
h) za ochranu osobných údajov, 

   Zabezpečuje: 
a) tvorbu výchovného programu ŠKD v MZ ŠKD 
f) objednávanie a hospodárne nakladanie so zverenými hodnotami, 

prostriedkami a školskými tlačivami. 
Plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z pracovnej náplne alebo poverenia riaditeľky 
školy. 
 
 
Školský digitálny koordinátor  
Zabezpečuje: 

a) poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód 
vzdelávania, 

b) spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní 
digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov 
využívaných vo výchove a vzdelávaní, 

c) vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce 
s digitálnym obsahom, 

d) digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo 
vzdelávacích oblastí, 

e) pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo 
výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, 

f) poradenstvo v rámci digitálnych technológií, 
g) administráciu online testovaní, 
h) dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov. 

Plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej náplne alebo poverenia riaditeľky 
školy. 
 
Školský psychológ 
Poskytuje: 

a) psychologickú diagnostiku detí a žiakov, krízovú intervenciu, odbornú pomoc 
a psychologické poradenstvo žiakom v rámci psychologickej intervencie, 

b) psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú 
podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom školy, 

c) žiakom, pedagogickým zamestnancom školy pomoc a poradenstvo pri 
prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní žiakov, 

d) psychologickú prevenciu, intervenciu a krízovú intervenciu zameranú na 
podporu duševného zdravia žiakov a učiteľov v škole, 

e) súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie, 
f) podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov so zákonnými 

zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými a právnickými osobami. 
Plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej náplne alebo poverenia 
riaditeľky školy. 

 
Kariérový poradca  
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V rámci zosúlaďovania kariérového vývinu žiaka s individuálnymi predpokladmi 
a záujmami žiaka najmä: 

a) vykonáva diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka, 
b) koordinuje poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými 

zástupcami, strednými školami a o potrebách trhu práce, 
c) poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové 

kariérové poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov, 
d) metodicky usmerňuje činnosť kariérového poradenstva v školách a školských 

zariadeniach, 
e) spolupracuje s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy, 

zamestnávateľmi, strednými školami na území samosprávneho kraja. 
Plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej náplne alebo poverenia 
riaditeľky školy. 

 
C. EKONOMICKÝ A HOSPODÁRSKY ÚTVAR  
 
Organizačná štruktúra zamestnancov:  

a) ekonómka – účtovníčka 
b) mzdová účtovníčka, personalistka, hospodárka 
c) školník  
d) upratovačky 
 

Ekonómka - účtovníčka zodpovedá/zabezpečuje hospodársku a prevádzkovú činnosť 
školy. 
 
1. Zodpovedá:  

a) za riadne hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami školy a majetkom, ktorý 
bol škole zverený do správy, 

b) za zostavenie rozpočtu a účtovnej závierky, za vykonanie inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,  

c) za plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov v súlade so schváleným 
rozpočtom, 

d) za správu registratúry na zverenom útvare, za prijímanie, rozdeľovanie a 
odosielanie pošty, 

e) za ochranu osobných údajov, 
f) za výkon základnej finančnej kontroly, 
g) za dodržiavanie všetkých platných predpisov. 

2. Zabezpečuje: 
a) verejné obstarávanie a objednávanie tovarov, služieb a prác,  
b) vyhotovenie dodávateľských zmlúv a iných zmlúv, 
c) faktúry – platby, evidencia, 
d) spracovanie ročného plánu opráv a údržby, revízií, stavebných prác 

a pod. 
e) archiváciu účtovných dokladov, 
f) zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv, 

 
Ekonómka – účtovníčka 

a) vedie účtovnú evidenciu, zabezpečuje správne a včasné vedenie jednotlivých 
operácií evidovaných na účtoch, 

b) vypracováva mesačné uzávierky a prehľady o čerpaní rozpočtu, 
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c) zabezpečuje platobný styk s bankovými inštitúciami, 
d) zabezpečuje správne a včasné vedenie jednotlivých operácií evidovaných na 

účtoch, 
e) vykonáva kontrolu účtovných dokladov. 

 
Hospodárka – referent PaM 
Zodpovedá: 

a) za správu registratúry na zverenom útvare, za prijímanie, rozdeľovanie a 
odosielanie pošty, 

b) za ochranu osobných údajov, 
c) za výkon základnej finančnej kontroly, 
d) za dodržiavanie všetkých platných predpisov, 
e) za zabezpečenie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku 

odmeňovania, 
a) vedie kompletnú personálnu a mzdovú agendu zamestnancov školy,  
b) zodpovedá za riadne vedenie personálnej a mzdovej agendy a podkladov 

súvisiacich s ňou v súlade s platnými pracovnoprávnymi a mzdovými 
predpismi, 

c) zodpovedá za správnosť evidencie osobných spisov zamestnancov, po 
rozviazaní pracovného pomeru zabezpečuje archiváciu týchto spisov, 

d) zodpovedá za pokladničnú hotovosť, vedenie pokladničnej knihy, evidencia 
príjmov a výdajov, 

e) vedenie evidencie stravných lístkov, 
f) sklad učebníc, objednávanie učebníc. 

 
Zabezpečuje: 

a) verejné obstarávanie a objednávanie tovarov, služieb a prác,  
b) vyhotovenie zmlúv o nájme nebytových priestorov, 
g) zabezpečuje kompletnú a správnu likvidáciu miezd všetkých zamestnancov v 

stanovených výplatných termínoch, 
h) eviduje majetok školy do 332, € 
i) vystavuje potvrdenia, odpisy vysvedčení a rozhodnutia riaditeľa školy, 
j)  likvidáciu dávok nemocenského poistenia, vykonáva zrážky z platu, 
k) agendu na úseku dôchodkového zabezpečenia a zabezpečuje agendu 

súvisiacu so zdravotným a sociálnym poistením, 
l) kontrolu úplnosti údajov daňového vyhlásenia zamestnancov a realizuje ročné 

zúčtovanie zamestnancov v stanovenom termíne, 
m) spracovanie štvrťročných výkazov o stave zamestnancov  a platových 

prostriedkov, 
n) sledovanie platových postupov jednotlivých zamestnancov, 
o) ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ročné hlásenie na daňový úrad. 

 
Školník  
1. Vykonáva:  

i) údržbárske a domovnícke práce, 
j) čistenie strešných výpustov, 
k) výmenu žiaroviek a žiariviek, 
l) menšie opravy nábytku, upevňovanie vešiakov, tabúľ, násteniek, obrazov, líšt, 

prahov a pod., 
m)drobné maliarske práce, 
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n) kontrolu stavu spotreby na meradlách školy, 
o) čistenie areálu a okolia školy, 
p) kosenie areálu školy, 
q) zimnú údržbu areálu školy, 
r) otvorenie a uzatvorenie areálu a budovy školy. 

2. Zodpovedá: 
a) za včasné a riadne vykurovanie miestností školy a  zabezpečuje udržiavanie 

teploty v miestnostiach mimo vyučovania cez víkend a sviatky, 
b) za správnu reguláciu vykurovania, nastavuje a odvzdušňuje radiátory,  
c) za uzamykanie budov školy po skončení prevádzky. 

Plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej náplne alebo poverenia riaditeľky 
školy. 
 
 
Upratovačka 
Vykonáva upratovacie práce, dezinfekciu priestorov školy, čistenie vstupov a okolia 
budovy.  
Zodpovedá za efektívne využívanie čistiacich prostriedkov, po ukončení denného 
upratovania za kontrolu zverených priestorov, vypnutie elektrických spotrebičov, 
zatvorenie vodovodných kohútikov a všetkých okien, uzamknutie budovy školy.  
 
 
D. ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA – ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ (ŠJ) 
  
Organizačná štruktúra zamestnancov:  

a) vedúca ŠJ  
b) administratívna pracovníčka ŠJ 
c) hlavná kuchárka 
d) kuchárky  
e) pomocné kuchárky 

 
Vedúca ŠJ 
Zodpovedá: 

a) za prípravu, výrobu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov v zmysle právnych 
predpisov a metodických pokynov k stravovaniu, 

b) za koordináciu a organizáciu prác na úseku školského stravovania, 
c) za ekonomickú a finančnú agendu na úseku školského stravovania, 
d) za objednávku a dodávku potravín, za kontrolu normovania potravín, 
e) za dodržiavanie zásad zdravého stravovania, správneho zostavovania 

jedálneho lístka, 
f) za dodržiavanie zásad hygieny a bezpečnosti práce, za dodržiavanie 

predpisov BOZP. 
 
Ekonómka ŠJ 
Zabezpečuje administratívne činnosti na úseku školského stravovania.  
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Prevádzkový poriadok pre pedagogických zamestnancov 

Prevádzkový poriadok pre pedagogických zamestnancov podrobne určuje prevádzku 

školy počas školského roka a školských prázdnin i ich povinností, ktoré z toho 

vyplývajú. 

1. Režim dňa, pracovný čas, úväzok 
 

V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľkou školy. Meniť 

schválený rozvrh hodín je neprípustné. Výnimky povoľuje riaditeľka školy alebo jej 

zástupca. Rozvrh hodín je umiestnený v každej triede. 

Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto: 

Príchod do školy   7:45 -  8:00 hod. 

1. vyučovacia hodina   8:00 -   8:45 hod. 

2. vyučovacia hodina   8:55 -   9:40 hod. 

3. vyučovacia hodina  9:50 -  10:35 hod. 

4. vyučovacia hodina   10:50 -  12:35 hod. 

5. vyučovacia hodina 

6. vyučovacia hodina 

11:45 -  12:30 hod. 

12:40 -  13:25 hod. 

7. vyučovacia hodina 13:55 -  14:40 hod. 

8. vyučovacia hodina 14:50 -  15:35 hod. 

 

 

- po 3 . vyučovacej hodine majú žiaci veľkú prestávku, ktorú trávia za priaznivého 
počasia vonku, 

- po 4. a 5.  vyučovacej hodine majú žiaci l . stupňa 30 minútovú prestávku,    
6. vyučovacia hodina je od 13:00 - 13:40 hod., 

- popoludňajšie vyučovanie pre 2. stupeň sa začína o 13:55 hod. a vyučovacia 
jednotka trvá 45 minút. 

1. Činnosť krúžkov a doučovacie hodiny sa konajú zásadne v mimovyučovacom 

čase podľa zvláštneho rozvrhu. Táto činnosť musí byt' organizovaná tak, aby 

skončila najneskôr o 17:00 hod. 

2. Všetky pravidelné schôdze v škole (PP, PR, MZ, PK, RZ a pod.) sa konajú podľa 

osobitného plánu, ktorý schvaľuje riaditeľka školy. 

3. Nepravidelné schôdze a rôzne iné aj mimoškolské zasadnutia musia byt' 

schválené riaditeľkou školy. 



17 

 

 

Týždenný pracovný čas je 37,5 hod. 

Podľa Zákona 138/2019  Z.z. § 7 ods.  Týždenný pracovný čas pedagogického 

zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu 

výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec 

vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. 

Riaditeľka školy môže povoliť zamestnancovi vykonávanie ostatných činností 

súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými 

činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným 

rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok  upravených v pracovnom poriadku. 

Na základe Nariadenia vlády SR č. 201/2019 O výchovno-vzdelávacej činnosti 

pedagogických zamestnancov podľa § 3, ods. 1,2, určuje riaditeľka školy 

základný týždenný úväzok pedagogických zamestnancov: 

 
 funkcia: zákl. úväzok možnosť nadčasovej práce 

riaditeľka školy bez možnosti  -preplatenia —
NV 

zástupkyňa riaditeľky školy 1. stupeň      10 h. Možné čerpanie NV, 
preplatenie 

zástupkyňa riaditeľky školy 2. stupeň      12 h. možné čerpanie NV, 
preplatenie 

Učiteľ 1. ročníka                                           22 h. možné čerpanie NV, 
preplatenie 

Učiteľ 2. – 9. ročníka                                    23 h. možné čerpanie NV, 
preplatenie 

Výchovný poradca:                                     19 h. možné čerpanie NV, 
preplatenie 

Vychovávateľka ŠKD:                                  25 h. možné čerpanie NV, 
preplatenie 

 

Riaditeľka školy  pracovný čas využíva na práce spojené s jej funkciou, môže 

zastupovať chýbajúceho pedagóga,  aj na mimopracovný čas - zabezpečenie chodu 

školy, bez nároku na NV, resp. preplatenia nadčasových hodín. 

 

Zástupkyne riaditeľky školy - pracovná doba od 7,00 hod. do 15,00 hod. (s 1/2 hod. 

prestávkou) - mimo pracovnej doby po odsúhlasení riaditeľky možnosť čerpania NV, 

resp. preplatenia nadčasových hodín. 

 

Učiteľ - po odpracovaní základného úväzku, po odsúhlasení riaditeľkou školy alebo 

zástupkyňou - možnosť čerpania NV, resp. preplatenia nadčasových hodín.  

 

Výchovný poradca a vychovávateľky ŠKD - po odpracovaní základného úväzku, po 

odsúhlasení riaditeľkou školy alebo zástupkyňou - možnosť čerpania NV, resp. 

preplatenia nadčasových hodín. 

 

V prípade, že niektorý pedagogický zamestnanec pracuje na znížený pracovný 

úväzok, platí alikvotná časť pracovného času vypočítaná zo základného úväzku.  



18 

 

2. Všeobecné povinnosti pedagogických zamestnancov 

1. Pedagogický zamestnanec: 

a) Je povinný byt' v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, 

v čase konania PP, MZ, PK, triednych aktívov RZ, informačných popoludní, v 

čase určenom na pohotovosť, na prechodné zastupovanie iného učiteľa, či 

vychovávateľky ŠKD, v čase záujmových krúžkov, kultúrnych a iných akcií. 

b) Prichádzať na vyučovanie najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania 

(výchovnej činnosti) a 15 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny, ak nezačína 

1. vyučovacou hodinou. 

c) V zborovni sa podpíše do knihy dochádzky. Oneskorený príchod musí 

ospravedlniť zástupkyni riaditeľky. Ak pre vážnu príčinu nemôže prísť do 

zamestnania, oznámi to telefonicky alebo osobne najneskôr do 7:30 hod. 

vedeniu školy. 

d) Po príchode do školy sa pripraví na vyučovanie (vých. činnosť), prečíta si 

oznamy v zborovni a zúčastňuje sa na ich realizácii. 

e) Na vyučovaciu hodinu odchádza načas. 

f) Na začiatku hodiny prekontroluje, či učebňa vyhovuje na vyučovanie (čistota, 

teplo, svetlo, poriadok). Pred každou hodinou telesnej výchovy skontroluje okrem 

telocvične aj stav šatní a umyvární. To isté urobí i po skončení hodiny telesnej 

výchovy. Ak učebňa nie je vhodná na vyučovanie, oznámi to zástupkyni, resp. 

riaditeľke školy, ktorá rozhodne o opatreniach. Ak  sa v učebni, v telocvični, šatni 

telocvične vyskytne závada, ktorá vznikla počas jeho hodiny, zistí, kto škodu 

spôsobil a nahlási to vedeniu školy. 

g) Vyučovanie v odbornej učebni — počítačové, jazykové alebo telocvičňa, 

vyučujúci dovedie žiakov (nesmú ho čakať pred miestnosťou). Odborné učebne 

zásadne odomyká a zamyká príslušný vyučujúci. V týchto priestoroch nesmú 

ostať žiaci bez dozoru vyučujúceho ani cez prestávku. 

2. Počas vyučovania pedagogický zamestnanec zodpovedá:   

a) za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a hygieny, 

b) za nepoškodzovanie školského majetku. 

3. Po skončení 3. vyučovacej hodiny príslušný vyučujúci zabezpečí, aby týždenníci 

otvorili okná, aby všetci žiaci opustili triedu a vyprevadí žiakov na veľkú 

prestávku. Ak je nepriaznivé počasie, žiaci zostávajú v triede. 

4. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny (vých. činnosti) pedagogický 

zamestnanec je povinný zabezpečiť: 

a) aby žiaci v tichosti uložili svoje veci, zoradili stoly, položili na stoly stoličky a 

vyčistili svoje miesta od papierov a nečistoty, 

b) aby týždenníci skontrolovali čistotu a zatvorenie okien, uzatvorili vodovodné 

kohútiky, zotreli tabuľu, 

c) aby sa žiaci prezuli, obliekli, nenechali nečistotu a neporiadok na chodbe, uložili 

prezuvky, 

d) aby upravení opustili školskú budovu. 

5. Triednu knihu, Klasifikačný záznam, Záznam o práci v krúžku a Prehľad 

výchovnej činnosti sú pedagogickí zamestnanci povinní odkladať' na vyhradené 

miesto v zborovni školy. Do triednej knihy vyučujúci osobne a zreteľne zapisuje 

prebratú látku (aj keď zastupuje), ktorej názov korešponduje s časovo 
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tematickým plánom, a chýbajúcich žiakov (na každej vyučovacej hodine). 

Pravidelne zapisuje známky do klasifikačného záznamu. 

6. Pri popoludňajšom vyučovaní žiaci čakajú na vyučujúceho v priestore školského 

areálu a do triedy na vyučovanie ich odvedie priamo vyučujúci. 

7. Ak sa pedagogický zamestnanec so žiakmi vzďaľuje z areálu školy počas 

vyučovania, oznámi to členovi vedenia školy a urobí písomný záznam o opustení 

areálu školy (v knihe dochádzky). V prípade predpokladaného neskoršieho 

príchodu upozorní vedúcu ŠJ. Ak odchádza so žiakmi na dlhšiu dobu, vyplní aj 

tlačivo Návrh na organizačné zabezpečenie hromadnej školskej akcie. Tlačivo 

musí vyplniť 3 dni pred akciou, dať podpísať riaditeľke školy a priložiť zoznam 

účastníkov akcie. Pedagogický zamestnanec si vypíše cestovný príkaz, popísať 

riaditeľke školy. 

8. Pedagogický zamestnanec nesmie využívať žiakov na súkromné nákupy a 

vybavovanie súkromných vecí. 

9. Piť alkoholické nápoje v školských priestoroch počas pracovnej doby je 

zakázané. 

10. Teplé nápoje si zamestnanci pripravujú na miestach a v zariadeniach k tomu 

určených.  Za bezpečnosť zodpovedá vedúci požiarnej hliadky. 

11. Počas vyučovacej hodiny, výchovnej činnosti, mimoškolskej akcie i cez prestávku 

nesmú žiaci zostať bez pedagogického dozoru. 

12. Okrem toho je pedagogický zamestnanec na základe pracovného poriadku 

povinný: 

a) zúčastňovať sa všetkých podujatiach organizovaných školou, 

b) pripravovať sa na každú vyučovaciu hodinu a vypracovať si na základe 

platných osnov časovo-tematický plán pre každý ročník a každý predmet, je 

zodpovedný za jeho plnenie, 

c) prípadne zmeny v plánoch prediskutovať v metodických orgánoch, 
d) zúčastňovať sa v plnom rozsahu porád zvolaných vedením školy, 

e) vykonávať funkcie a administratívne práce súvisiace s vyučovacím procesom 

pridelené riaditeľkou školy, 

f) dodržiavať vnútroorganizačné predpisy, 

g) vykonávať pedagogický dozor a zastupovanie za neprítomných kolegov podľa 
zadelenia, 

h) dodržiavať pedagogické normy v oblasti pochvál a trestov, 

i) nedopustiť, aby rodičia narušovali plynulý chod vyučovania, v prípade 

nedorozumenia s návštevami, zabezpečiť riešenie problému vedením školy. 

13. Ak žiada zamestnanec školy mimoriadnu dovolenku, predloží riaditeľke školy 

dovolenkový lístok na schválenie minimálne tri dni vopred. Tak isto postupuje i pri 

čerpaní náhradného voľna, návšteve lekára (okrem súrnych prípadov). Tieto 

skutočnosti hlási zástupkyni riaditeľky školy. 

14. Pred odchodom z pracoviska je pedagogický zamestnanec povinný oboznámiť 

sa so zadelením na zastupovanie, úlohami na nasledujúci deň a nahlásiť 

riaditeľke školy zistené materiálne nedostatky v triedach. Vypnúť elektrické 

zariadenia a pri odchode uzatvoriť zborovňu. 
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3. Povinnosti dozorkonajúcich pedagógov v budove školy, ŠJ a školskom areáli 

1. Účelom pedagogického dozoru  pred vyučovaním, cez prestávky i počas obeda v 

ŠJ je viest' žiakov k disciplíne, k hygiene a k plneniu školského poriadku. 

2. Povinnosť vykonávať dozor sa vzťahuje na všetkých pedagogických 

zamestnancov. Členovia vedenia školy určujú dozor a vykonávajú jeho kontrolu. 

3. Pedagógovia, ktorí vykonávajú dozor, sú osobne zodpovední za úrazy žiakov, 

ktoré sa statnú následkom zanedbania povinností dozorkonajúcich pedagógov. 

4. Povinnosť konať dozor sa začína o 7:45 hod. a končí po poslednej vyučovacej 

hodine. Dozor v ŠJ sa začína o 11:35 hod. a končí 13:50 hod. podľa 

harmonogramu dozorov. 

5. Počas dozoru sa pedagóg neustále pohybuje v celom určenom priestore a 

kontroluje aj miestnosti WC. Na konci prestávky zabezpečuje čistotu na 

chodbách a schodišti. 

6. Veľká prestávka - po tretej vyučovacej hodine: 

Všetci pedagógovia, ktorí vykonávajú dozor, dbajú, aby sa žiaci zdržiavali vo 
vyhradenom priestore a rozmiestnia sa tak, aby zabezpečili celý vyhradený 
priestor.  
Rozmiestnenie dozoru: 

A — pavilón:  

pedagóg z prízemia — dozor, na školskom dvore, 

pedagóg z prvej chodby — zadná časť školského dvora, priestor medzi 

jedálňou a A pavilónom  

pedagóg z druhej chodby — vchod do budovy, priestor a pergola pred 

hlavným vchodom do školy 

B — pavilón:  

pedagóg z prízemia — dozor na školskom dvore multifunkčné ihrisko 

pedagóg  z prvej chodby — pergola a priestor od „učňovky”  

pedagóg z druhej chodby — dozor na školskom dvore multifunkčné ihrisko 

C — pavilón: priestor na asfaltovom ihrisku, pergola k telocvični 
Tri minúty pred skončením prestávky pedagóg pri vchode zabezpečí vstup žiakov 
do budovy školy, ostatní dbajú o to, aby žiaci vchádzali disciplinovane a pokojne. 
Všetci pedagógovia, ktorí vykonávajú dozor, sú zodpovední, aby areál školy zostal 
po prestávke čistý. 
V prípade nepriaznivého počasia počas veľkej prestávky žiaci zostávajú v triede. 

7.  Pedagógovia, ktorí vykonávajú dozor v ŠJ, sú zodpovední za žiakov, ktorí 
obedujú. Usmerňujú plynulý príchod žiakov na obed a čakanie na vydanie jedla. 
Pohybujú sa medzi žiakmi, dbajú na ich správane stolovanie a slušné správanie. 

4. Povinnosti triednych učiteľov 

Triedny učiteľ do 15.09. vypracuje Plán triedneho učiteľa, Plán akcií v čase 

vyučovania a mimo vyučovania. 
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Triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a: 

a) je zodpovedný za svoju triedu, je rozhodujúcim a koordinujúcim činiteľom 

výchovno-vzdelávacej práce vo svojej triede, 

b) úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi v triede, s výchovným poradcom, 

vychovávateľkami ŠKD a maximálne využíva ich pomoc, spolupracuje s 

triednym dôverníkom a rodičmi svojich žiakov, 

c) zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie a ostatné 

administratívne práce v príslušnej triede, na konci týždňa skontroluje záznamy 

v triednej knihe, zabezpečí ich doplnenie a uzatvorí týždeň predpísaným 

spôsobom, 

d) raz týždenne uskutočňuje triednicku hodinu (ranné kruhy) v triede alebo mimo 

školy, využíva triednicke hodiny (ranné kruhy) na mravnú a etickú výchovu 

žiakov, 

e) denne kontroluje dochádzku žiakov a robí okamžité opatrenia na jej zlepšenie: 

- ak triedny učiteľ' zistí, že žiak bezdôvodne vymeškal vyučovanie (hoci len 

jednu hodinu), upozorní rodičov na ich povinnosť posielať' dieťa do školy a 

kontrolovať, či dieťa bolo v škole, 

- ak má žiak 6 neospravedlnených hodín v priebehu mesiaca, navrhne triedny 

učiteľ riaditeľke školy nahlásiť túto skutočnosť na odbor soc. vecí OU Piešťany 

— kurátorka, 

- ak je žiak pre chorobu neprítomný, zabezpečí triedny učiteľ, aby sa takémuto 

žiakovi doručovali domáce a školské úlohy za dodržania hygienických zásad, 

- kontroluje a eviduje ospravedlnenky žiakov, ktorí mu ich predkladajú hneď po 
svojom príchode na vyučovanie. 

5. Povinnosti správcu kabinetu a knižnice 

a) po prebratí kabinetu podpisuje dohodu o hmotnej zodpovednosti, 

b) zodpovedá v plnom rozsahu za inventár, dbá o jeho uskladnenie a šetrné 

zaobchádzanie, 

c) pri strate niektorej pomôcky okamžite upovedomí riaditeľku školy, 

d) každá pomôcka a vec, ktorá sa v inventári nachádza, musí mať zapísané 

inventárne číslo na prístupnom mieste, 

e) po dodaní nových pomôcok okamžite napíše nové inventárne číslo do dodacieho 

listu, na predmet, inventárne číslo odsúhlasí s ekonómkou školy, 

f) na konci školského i kalendárneho roka urobí fyzickú inventarizáciu. Túto robí 

veľmi zodpovedne, inventárna kniha musí byt' v súlade s registrom u ekonómky, 

g) podáva návrh na vyradenie predmetov ako i na doplnenie inventára, 

h) učebné pomôcky požičiava pedagogickým zamestnancom podľa potreby a o 

vypožičaní vedie písomný záznam, 

i) rešpektuje zákaz požičiavať inventár súkromným a cudzím osobám, ako aj 

odnášať inventár zo školskej budovy, 

j) v spolupráci s vedúcim metodického orgánu školy dbá, aby pomôcky a knihy boli 

neustále používané a nezostávali v kabinetoch nevyužité, 

k) zabezpečuje, aby inventárna kniha bola v škole neustále k dispozícii k 

nahliadnutiu nadriadeným orgánom, 
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l) v kabinetoch, kde sú pomôcky uložené, dodržiava bezpečnostné predpisy, kľúč 

od kabinetu nevydáva do rúk žiakom, 

m) udržiava v kabinete poriadok a čistotu, 

n) stará sa, aby pokazené pomôcky boli čo najskôr dané do opravy. 

 

 
6.  Povinnosti správcu odbornej učebne 

a) vypracuje bezpečnostné predpisy, ktoré musia byt' umiestnené v učebni na 

viditeľnom mieste, s predpismi oboznámi každú triedu na prvej vyučovacej 

hodine, 

b) zodpovedá za inventár tejto učebne, 

c) dbá, aby po skončení vyučovania bola učebňa riadne uprataná a pomôcky 

uložené. 

 

7. Úrazy - prvá pomoc - evidencia úrazov 

1. Každý pedagogický zamestnanec je zodpovedný za organizáciu práce žiakov 

tak, aby predchádzal úrazom žiakov i seba. 

2. V prípade školského úrazu: 

a) v školskej budove alebo školskom areáli: 
- okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, pričom najbližšieho kolegu resp. 

vedenie školy požiada o zabezpečenie pedagogického dozoru pri ostatných 
žiakoch,  

- v prípade potreby zavolá telefonicky z kancelárie školy rýchlu zdravotnícku 
pomoc alebo o to požiada vedenie školy, súčasne telefonicky informuje rodičov 
o úraze, 

- ak nepotrebuje žiak rýchlu lekársku pomoc, požiada najprv rodičov, aby 
sprevádzali dieťa na ošetrenie,  

- ak nezastihne rodičov, musí ísť so žiakom na ošetrenie sám a zároveň sa 
postarať o sprevádzanie žiaka po ošetrení domov, predtým požiada vedenie 
školy o svoje zastupovanie na ďalšej pedagogickej činnosti, ktorú má v ten deň, 

- ak žiak ostane v ďalšom ošetrení zdravotníckeho zariadenia, informuje rodičov 
o mieste pobytu žiaka,  

- o úraze vypíše tlačivo „Hlásenie o školskom úraze” a opatrí ho podpismi 
svedkov. 

 
 
b) V prípade úrazu mimo školy: 

- okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, v prípade potreby požiada o to aj 
ďalších spolupracovníkov, resp. občanov,  

- ak je sám so svojou triedou (oddelením) a je nutný prevoz na ďalšie odborné 
ošetrenie, počká spolu so žiakmi na vozidlo zdravotníckej pomoci, informuje sa 
u vodiča sanitky, kde bude dieťa odvezené, dieťa nechá odviezť a požiada o 
starostlivosť posádku sanitky a sám sa vráti so žiakmi do školy,  
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- telefonicky, príp. osobne informuje o stave a mieste pobytu žiaka rodičov, 
- pedagogický zamestnanec v žiadnom prípade nesmie ponechať' väčšinu žiakov 

triedy (oddelenia) bez osobného pedagogického dozoru,  
- hneď po príchode do školy je nutné informovať vedenie školy, zároveň sa 

informovať na zdravotný stav dieťaťa a navštíviť rodičov,  
- o úraze okamžite po príchode do školy spísať Záznam o úraze a dať si ho 

podpísať svedkami, zákonným zástupcom žiaka, 
- Záznam o úraze odovzdať Mgr. Margite Petrášovej  

 
Nesmie sa stať, aby vedenie školy nebolo o úraze žiaka včas informované, alebo 

aby sa to dozvedelo od rodičov. 

 

Školský klub detí 
 

Okrem zásad prevádzkového poriadku školy pre všetkých pedagogických 
zamestnancov školy platia pre vychovávateľky ŠKD aj nasledujúce ustanovenia: 
 
1. Organizácia a riadenie klubu detí 

a) Školský klub detí (ďalej ŠKD), ktorý je zriadený ako súčasť školy, riadi riaditeľka 

školy, 

b) výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD organizuje zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. 

stupeň ZŠ poverená touto úlohou v spolupráci s vedúcou MZ ŠKD, 

c) v oddelení môže byt' minimálne 15, maximálne 26 dochádzajúcich žiakov 

(oddelenie sa zruší, ak počet žiakov klesne na 12). 

2. Prevádzka školského klubu detí 

a) ŠKD je v prevádzke denne od 6:30 - 8:50 a 11:30 — 17:00 hod., pričom sa 

prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické 

podmienky školy, 

b) pred začiatkom popoludňajšej činnosti je vychovávateľka povinná mat' 

vypracovaný plán činnosti na príslušný deň a ak je to možné, musí byt' 

naobedovaná. Vychovávateľka, ktorá začína pracovnú činnosť' od 11:30, 

obeduje spolu s deťmi, zároveň vykonáva nad nimi dozor. Žiakov svojho 

oddelenia preberá vychovávateľka od vyučujúcej po poslednej vyučovacej 

hodine, získa potrebné informácie o žiakoch, prebranom učive a úlohách,  

c) o prerušení prevádzky ŠKD, prevádzky počas školských prázdnin a o rozsahu 

prevádzky rozhoduje riaditeľka školy. Prihliada pritom na oprávnené požiadavky 

zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky školy, prevádzka je 

možná, ak bude min. 12 prihlásených žiakov. 

3. Zaraďovanie žiakov 

a) žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej 

prihlášky podanej zákonným zástupcom najneskôr do 1. septembra príslušného 

školského roka, 

b) pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje termín odovzdania prihlášok 14. 

september príslušného školského roka, 
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c) do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú 

dochádzku alebo iba na niektorú činnosť ŠKD. Zaradením týchto detí nevzniká 
nárok na zvýšenie počtu oddelení, 

d) o zaradení žiaka do ŠKD resp. jeho vyradení rozhoduje riaditeľka školy po 

prerokovaní s vychovávateľkou a rodičmi žiaka, 

e) žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa 

osobného záujmu o jednotlivé činnosti, 

f) do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú 

dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. 

 

4. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

a) výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov 

v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie, počas školských 

prázdnin sa uskutočňujú výlučne činnosti oddychového charakteru, 

b) ŠKD organizuje svoju činnosť tak, aby sa žiakom umožnila účasť aj na ďalších 

formách záujmovej činnosti. 

5. Dochádzka žiakov 

a) rozsah denného pobytu žiaka prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho 

odchodu z ŠKD uvedie zákonný zástupca žiaka v prihláške do ŠKD, zmeny v 

dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne, 

b) vychovávateľka uvoľní žiaka zz ŠKD len na základe písomného oznámenia 

zákonného zástupcu žiaka. 

6. Starostlivosť o bezpečnosť žiakov 

a) za bezpečnosť' žiakov v ŠKD zodpovedá od prevzatia žiakov až po ich odchod 

vychovávateľka, 

b) prechod žiakov v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, 

c) na činnosť mimo objektu školy (ŠKD) nemožno zveriť' jednej vychovávateľke,  

v počte viac ako 26 žiakov, 

d) pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu 

školy (ŠKD) zodpovedá vychovávateľka za bezpečnosť' žiakov až do ich 

rozchodu pred objektom školy. 

7. Dokumentácia ŠKD 

V ŠKD sa vedie táto dokumentácia: 

a) rámcový plán činnosti ŠKD 

b) zápisný lístok žiaka, 

c) prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti, 

d) prehľad záujmovej činnosti, 

e) rozvrh výchovnej činnosti, 

f) prehľad prázdninovej činnosti, 
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8. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD 

a) príspevok na úhradu nákladov na činnosť ŠKD prispieva zákonný zástupca žiaka 

v období školského vyučovania mesačne sumou 10 € , 

b) ak výchovno-vyučovacia činnosť ŠKD prebieha počas letných prázdnin, na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva zákonný 

zástupca žiaka mesačne sumou 15 €, 

c) pomernú časť mesačného príspevku určeného v odseku a) uhrádza zákonný 

zástupca za dieťa, ktoré nedochádzalo do školského klubu detí v trvaní 

minimálne 2 týždne nepretržite z dôvodu choroby alebo ak bola prerušená 

prevádzka ŠKD zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, 

d) príspevok na úhradu nákladov na činnosť ŠKD uhrádza zákonný zástupca žiaka 

prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou, v odôvodnených prípadoch 

aj sponzor, vždy mesiac dopredu, 

e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD zákonný zástupca 

neuhrádza, ak o to zákonný zástupca žiaka požiada a je členom domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

Ostatné povinnosti vychovávateliek ŠKD sú zahrnuté v prevádzkovom poriadku 
školy pre pedagogických zamestnancov a v jednotlivých pracovných náplniach. 

 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 12 

Spoločné ustanovenia 
 
1. Súčasťou organizačného a prevádzkového poriadku je organizačná schéma 

školy podľa nadriadenosti a podriadenosti zamestnancov (príloha č. 1) a 
organizačná štruktúra školy podľa počtu zamestnancov a podľa úväzkov 
zamestnancov (príloha č. 2). 

2. Organizačný a prevádzkový poriadok je vydaný v súlade so zriaďovacou listinou 
a je záväzný pre všetkých zamestnancov školy. 

3. Vedúci zamestnanci sú povinní oboznámiť s obsahom organizačného a 
prevádzkového poriadku školy všetkých zamestnancov školy. Súčasťou 
vstupného pohovoru pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru je jeho 
oboznámenie sa s obsahom organizačného poriadku. 

4. Kontrolu dodržiavania organizačného poriadku vykonáva riaditeľka školy. 
 

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia organizačného a prevádzkového poriadku je 

možné vykonať len jeho dodatkom, ktorý schváli riaditeľka školy. 
2. Organizačný a prevádzkový poriadok je platný dátumom schválenia riaditeľkou 

školy a účinný dňom 13.04.2022 . 
3. Účinnosťou organizačného a prevádzkového poriadku stráca účinnosť 

Organizačný poriadok vydaný z dňa 01.09.2017. 
 

 


