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ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

Základnej školy Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš 

 

 

Organizačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľka školy na základe § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR 320/2008 

o základnej škole  je základnou organizačnou normou Základnej školy Apoštola Pavla v Liptovskom 

Mikuláši,. Upravuje riadenie a organizáciu školy, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov na škole, 

práva a zodpovednosť zamestnancov, rozsah právomocí, vnútorné a vonkajšie vzťahy. 

 

 

 

Článok I 

 

1. Základné ustanovenia 

 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ Základnej školy Apoštola 

Pavla, Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov vydal zriaďovaciu listinu Základnej školy Apoštola Pavla, súčasťou 

ktorej sú Školský klub detí, Výdajná školská jedáleň.  

Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení: 

a) škola- Rozhodnutie Ministerstva školstva mládeže a športu SR č. 353/1992-21 zo dňa 4. júna 

1992 o zaradení do siete a Rozhodnutie MŠ SR č. CD-2009-28642/29830-30:916 z 24. 

septembra 2009 o zmene v sieti. 

b) školský klub detí- Rozhodnutie Ministerstva školstva SR č. CD-2009-28642/30006-31:916 

zo dňa 24. septembra 2009. 

c) výdajná školská jedáleň- Rozhodnutie Ministerstva školstva SR č. CD-2009-24421/51245-

1:916 zo dňa 30. marca 2009. 

 

 

 

Článok II 

 

2. Všeobecné ustanovenia 

 

     Základná škola bola zriadená ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. 

Škole bolo pridelené identifikačné číslo 17060079. 

 

 

2.1 Poslanie školy 

 

       Škola je výchovno-vzdelávacím zariadením a jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. 

 

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi kresťanskej výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj 

osobnosti žiaka v oblasti náboženskej, rozumovej, mravnej, etickej, pracovnej a telesnej; zabezpečuje 



výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, 

ktoré sa člení na primárne vzdelanie a nižšie stredné vzdelanie. 

 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole 

nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameraného na ich prípravu na vyučovanie 

a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase prázdnin. 

 

Výdajná školská jedáleň zabezpečuje výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 

pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Svoje služby poskytuje aj zamestnancom školy a iným 

fyzickým osobám po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva. 

 

 

 

2.2 Organizačná štruktúra školy 

 

 
 

 

 

2.3 Zásady riadenia školy 

 

      Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva spišský diecézny biskup. 

Riaditeľ riadi činnosť školy a v súlade so zriaďovacou listinou zodpovedá za činnosť školy spišskému 

diecéznemu biskupovi. 

Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu. 

 

Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje 

riaditeľka  ZŠ poradné orgány a komisie, ktorých činnosť sa riadi ich plánmi práce. 

Riaditeľ školy 

Zástupca školy 

učitelia 

- výchovný poradca 

- triedni učitelia 

- netriedni učitelia 

 

školský klub 

- vychovávatelia 

 

 

 

správni 
zamestnanci 

-ekonóm 

- školník 

- kurič 

- upratovačky 

výdajná školská 
jedáleň 

- pomocné kuchárky 

 

 



 

 

 

2.4 Poradné orgány 

 

Pedagogická rada školy - je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá 

spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľky školy) so skupinovým poradenstvom ostatných 

pedagogických zamestnancov školy. Predstavuje najdôležitejší odborný poradný  orgán skupinového 

odborno-pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľky školy. Jej 

postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. 

Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľka školy. 

 

Metodické orgány - na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vyučovacieho procesu zriaďuje 

riaditeľka ZŠ s MŠ metodické združenia a predmetové komisie. Ich úlohou  je zvyšovať metodickú 

a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania v jednotlivých ročníkoch na I. stupni a v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch alebo skupinách predmetov na II. stupni. Predmetové komisie a metodické 

združenia sa zriaďujú aj kvôli zlepšeniu vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami. 

Za vedúcich metodických orgánov vymenúva riaditeľka ZŠ najskúsenejších učiteľov s dobrými  

organizačnými schopnosťami.  

 

Rada školy - je zriadená podľa § 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jej poslanie, 

úloha a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 tohto zákona. Je iniciatívny a poradný samosprávny 

orgán vyjadrujúci a  presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a 

vzdelávania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti 

obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce 

vedúcich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok 

pre výchovu a vzdelávanie. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu a platnej 

legislatívy. 

 

Správny orgán 

Riaditeľ školy 

Samosprávne 
orgány 

RADA ŠKOLY 

RADA 
RODIČOV 

Poradné 
orgány 

PEDAGOGICKÁ 

RADA 

Metodické 
orgány 

PREDMETOVÉ 
KOMISIE 

METODICKÉ 
ZDRUŽENIE 

Výkonné 
orgány 

VEDENIE 
ŠKOLY 



Rada rodičov školy - je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy. Schádza sa štvrťročne alebo 

podľa potreby.  

 

 

2.5 Metódy práce 

 

a) perspektívnosť a  programovosť, 

b) analytická činnosť odborných pedagogických, ekonomických a administratívnych oblastí,  

c) neustále hodnotenie, prijímanie záverov do praxe, 

d) spracúvanie rozhodujúcich úloh aj tímovou prácou v spolupráci s odbornými orgánmi, 

komisiami alebo jednotlivcami, 

e) informovať ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie. 

 

 

2.6 Kontrolná činnosť 

 

        Riaditeľom školy vymenovaní a poverení vedúci zamestnanci sú v zmysle Plánu vnútroškolskej 

kontroly činnosti priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh podľa 

Časového plánu kontroly výchovno- vzdelávacieho procesu, ktorý je súčasťou Plánu práce školy. 

 

 

Článok III 

 

3. Organizačná štruktúra školy a popis pracovných činností 

 

3.1 Riaditeľ školy 

 

      Školu riadi riaditeľka, ktorá  vykonáva štátnu správu v prvom stupni (§ 5 ods.1,2,3 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších zmien a 

doplnkov). 

     Je štatutárnym zástupcom školy, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ. 

Rozhoduje o: 

a) prijatí žiaka do školy, 

b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,  

c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, 

d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, 

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

g) uložení výchovných opatrení, 

h) povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

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

žiakom školy, 

j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 

poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení, 

k) individuálnom vzdelávaní žiaka, 

l) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu, 



m) prijatí žiaka s ŠVVP na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného 

vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

n) zmenách vnútornej organizácie školy, 

o) prijatí pedagogických, nepedagogických zamestnancov na základe kvalifikačných 

a morálnych predpokladov, veriacich katolíkov, ktorí aktívne praktizujú náboženský život, 

p) rozviazaní pracovného pomeru  so zamestnancami, 

q) všetkých  dohodách školy s jej  partnermi, 

r) vysielaní zamestnancov na pracovné cesty (§ 57 zákonníka práce),  

s) určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancom podľa plánu dovoleniek, 

t) zariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnej 

úprave pracovného času podľa § 97 ZP, 

u) poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca § 

136 až 141 ZP. 

 

Zodpovedá za: 

a) rozpočet, financovanie a efektívne použitie finančných prostriedkov školy (podľa § 5 zákona 

596/2003 Z. z. ). Závažné problémy konzultuje so zriaďovateľom, 

b) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského 

zariadenia,  

c) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, 

d) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

e) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti  

školy a školského zariadenia, 

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

g) prijímanie a riešenie prípadných sťažností, podnetov a návrhov, 

h) za vypracovanie projektov zamestnancami školy, 

i) za tvorbu a čerpanie sociálneho fondu,  

j) za kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania,  

k) zodpovedá za zabezpečenie a vedenie školského registra v súlade s § 58 a § 59 zákona č. 

317/2009 Z. z.,  

l) každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov. 

 

Vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade:    

a) organizačný poriadok školy, 

b) pracovný poriadok školy, 

c) vnútorný poriadok školy, ktorého súčasťou je školský poriadok / prerokuje sa aj v Rade 

školy/, 

d) prevádzkový poriadok základnej školy /schvaľuje RÚVZ/, 

e) prevádzkový poriadok školskej výdajnej jedálne /schvaľuje RÚVZ/, 

f) prevádzkové poriadky pre telocvičňu, odborné učebne a pracoviská, ktoré bližšie určujú 

organizáciu a bezpečnosť prevádzky /vypracuje technik BOZP/, 

g) rokovací poriadok pedagogickej rady, 

h) školský vzdelávací program, ktorý si môže zriaďovateľ vyžiadať, 

i) plán práce školy na príslušný školský rok /schvaľuje PR/, 

j) vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej legislatívy rozpracované na 

podmienky školy, 

k) vydáva zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 52 ods. 4 zákona 317/2009 v pracovnom 

poriadku  



l) v súlade s § 32 ods. 3 zákona 317/2009 Z. z. určuje štruktúru kariérových pozícií po 

prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,  

m) vydáva ročný plán kontinuálneho vzdelávania po vyjadrení zriaďovateľa.  

 

Poskytuje zriaďovateľovi: 

a) údaje o školskom registri žiakov k 15. septembru príslušného školského roka, 

b) zoznam všetkých zapísaných žiakov do 1. ročníka do 30. júna kalendárneho roka. 

c) údaje zo školského registra zamestnancov v zmysle § 58 zákona č. 317/2009 Z. z.  o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka.  

 

Predkladá zriaďovateľovi na schválenie a Rade školy na vyjadrenie: 

a) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

b) návrh rozpočtu, 

c) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 

písm. e) zákona 596/2003 Z. z.  

d) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, 

e) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva 

roky. 

 

Vymenúva: 

a) vedúcich zamestnancov, u ktorých výberové konanie neurčuje pracovný poriadok, 

b) komisiu na komisionálne preskúšanie žiakov, 

c) inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu, 

d) škodovú komisiu, 

e) komisiu na prešetrenie a odškodnenie registrovaného školského úrazu. 

 

Schvaľuje: 

a) rozvrh hodín na príslušný školský rok /po prerokovaní v PR/,  

b) rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a pridelenie triednictva,  

c) rozvrh dozorov,  

d) výchovné opatrenia žiakom /po prerokovaní v PR/,  

e) plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií,  

f) nadčasovú prácu všetkých zamestnancov,  

g) pracovné cesty zamestnancov,  

h) plán dovoleniek /po prerokovaní  v PR/,  

i) osobné príplatky a odmeny,  

j) poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca § 

136 až 141 ZP 

k) vnútorné dokumenty ZŠ. 

 

Riaditeľka školy ďalej: 

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

vyhotovenie pracovných zmlúv, 

b) uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a tieto práce kontroluje, 

c) uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve, 

d) rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami školy dohodou, výpoveďou, okamžitým 

zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe, 



e) preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce, 

f) určuje nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek, 

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

prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu, 

h) nariaďuje prácu nad čas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o 

vhodnejšej úprave pracovného času, 

i) určuje vecné náplne pracovných činností všetkých kategórií zamestnancov školy, 

j) schvaľuje prihlášku na ďalšie štúdium zamestnancov školy, 

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

roku v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby, rekreácia), 

l) posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to ich zaraďuje do príslušných 

platových tried a stupňov podľa príslušných mzdových predpisov, 

m) zabezpečuje vyhotovenie  určenia platu ako aj ďalšieho finančného ohodnotenia, ktoré súvisí 

s platovými náležitosťami zamestnancov, 

n) rozhoduje o platových postupoch pedagogických zamestnancov, 

r) priznáva odmeny, prémie a všetky ďalšie pohyblivé zložky mzdy v zmysle platných 

mzdových predpisov, 

s) priznáva a odníma osobné príplatky, 

t) priznáva náhradu miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie, vrátane náhrad miezd za 

nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci, 

u) priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade s platnými mzdovými 

predpismi, 

v) zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa 

nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky 

MŠ SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, 

w) sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy, 

x) vykonáva hospitačnú a kontrolnú činnosť, alebo poveruje k jej vykonávaniu. 

 

Spolupracuje: 

a) so zriaďovateľom, samosprávou a mestským zastupiteľstvom, 

b) školami a školskými zariadeniami v meste a na ostatných úrovniach, 

c) s nadriadenými orgánmi, 

d) Radou školy a radou rodičov pri ZŠ, 

e) so spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v meste a na ostatných úrovniach. 

 

Riaditeľku školy v čase jej neprítomnosti zastupuje štatutárny zástupca riaditeľky školy. Na 

základe poverenia riaditeľku školy môže v čase jej neprítomnosti zastupovať aj iný ňou poverený 

zamestnanec  v rámci jemu danej pôsobnosti.  Poverenie musí byť urobené písomne a musí v ňom byť 

uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca. 

Pri odvolaní riaditeľky školy poverí zriaďovateľ pedagogického zamestnanca jej vedením do 

vymenovania nového riaditeľa školy. 

 
 

3.2 Zástupca riaditeľa školy 

 
 Zástupkyňa riaditeľky základnej školy je kvalifikovaný pracovník, ktorý zodpovedá za zverený 

úsek činnosti zamestnávateľa a zastupuje štatutárny orgán v čase jeho neprítomnosti v celom rozsahu 

jeho práv a povinností a priamo riadi podriadených zamestnancov. Úzko spolupracuje s riaditeľkou 



školy, ktorej je zodpovedná za stav vo výchovno-vzdelávacej práci pedagogických zamestnancov i za 

pridelené administratívne úlohy. 

 

Činnosť 

a) realizuje pedagogické riadenie školy, priamo kontroluje výchovno-vzdelávací proces žiakov 

(VVP) v škole a sama sa na ňom podieľa v jednotlivých ročníkoch podľa dohodnutého úväzku 

b) pripravuje podklady k analýze VVP, správania a dochádzky žiakov, 

c) priamo kontroluje a usmerňuje vyučujúcich a zároveň zodpovedá za výchovno- vyučovacie 

výsledky v predmetoch, ktoré vyučuje, 

d) využíva efektívne metódy, ktoré vedú k skvalitňovaniu VVP a dodržiava základné 

pedagogické dokumenty, 

e) poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko- organizačnom zabezpečení VVP v škole 

f) vykonáva hospitácie, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma konkrétne opatrenia na 

skvalitnenie VVP,  

g) prideľuje dozory na chodbách, počas veľkej prestávky, v školskej jedálni a kontroluje 

vykonávanie určených dozorov, 

h) asistuje pri zostavení rozvrhu hodín pre pedagogických pracovníkov a kontroluje jeho 

dodržiavanie a nástup vyučujúcich na vyučovanie, 

i) zúčastňuje sa na pedagogických a pracovných poradách, inštruktážach zvolávaných riaditeľom 

školy, na zasadnutiach metodických orgánov školy, 

j) zodpovedá za správne vedenie triednej dokumentácie, ako aj vedenie dokumentácie 

záujmových útvarov, 

k) zabezpečuje organizáciu výletov, celoškolských podujatí  i individuálnych triednych podujatí 

mimo školy, plaveckých a lyžiarskych kurzov, školy v prírode, účelového cvičenia, 

mimoškolskú činnosť  (súťaže, olympiády, ...) 

l) vedie evidenciu pracovného času, zabezpečuje zastupovanie za neprítomných učiteľov 

a vychovávateľky, 

m) vypracúva mesačné výkazy zastupovania v spolupráci s ekonómkou školy, 

n) aktívne pomáha pri organizovaní kultúrnych a iných podujatí školy a zabezpečuje účasť 

pracovníkov školy na týchto podujatiach, 

o) spolupracuje s výchovným poradcom, radou rodičov a poradňami,  

p) vedie evidenciu objednávania učebníc a zabezpečuje výdaj učebníc, 

q) zabezpečuje inventarizáciu a zodpovedá za prípravu podkladov k vyraďovaniu a likvidácii 

nepotrebného majetku v spolupráci s ekonómkou školy, 

r) sleduje úroveň materiálno-technického vybavenia kabinetov a jeho využívanie,  

s) dodržiava predpisy školy, vypracúva  predpísané štatistiky, 

t) svojím osobným životom, konaním, vystupovaním poskytuje záruky správnej výchovy žiakov, 

u) vykonáva a plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného, 

v) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa stretáva pri vykonávaní svojej práce 

a dodržiava ochranu osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov podľa Zákona č. 

122/2013 o ochrane osobných údajov. 

Zástupcu riaditeľa školy menuje a odvoláva riaditeľ školy. 

 

 

3.3 Výchovný poradca 
 

Riaditeľka školy menuje výchovnú poradkyňu z radov pedagogických zamestnancov školy. 

Výchovná poradkyňa v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, 



psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci 

s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy, odbornými 

zamestnancami poradenských zariadení (§ 134 ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). 

Plní  vyučovaciu povinnosť podľa rozvrhu. 

 

Výchovná poradkyňa zodpovedá najmä za: 

a) riešenie všetkých výchovných problémov žiakov, 

b) evidenciu a včasné hlásenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky na primárnom a 

nižšom sekundárnom stupni vzdelania zriaďovateľovi, sociálnej kuratele a polícii na ďalšie 

konanie  

c) evidenciu žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania, 

d) evidenciu žiakov v končiacich školskú dochádzku a spracovanie prehľadov o profesijnej 

orientácii žiakov, 

e) správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s jej činnosťou, 

f) kariérové poradenstvo žiakom a rodičom, 

g) za spoluprácu so strednými školami, 

h) pedagogicko-organizačné zabezpečenie aktivít kariérneho poradenstva na škole, 

i) vypracovanie správ o výchovno-vzdelávacích problémoch žiakov vyžiadaných štátnymi 

orgánmi, 

j) kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,  

k) koordináciu pedagogických zamestnancov školy pri riešení aktuálnych výchovných 

problémov žiakov, 

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

m) vypracovanie a odoslanie návrhov na odborné vyšetrenie žiakov s poruchami správania, 

n) podieľa sa na vypracúvaní individuálneho plánu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove 

a vzdelávaní, 

o) poskytuje zákonným zástupcom konzultačné a poradenské služby a v nadväznosti na 

individuálny plán vzdelávania dieťaťa plní jeho čiastkové ciele v rodine, 

p) poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom,  

q) sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami,  

r) predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so 

zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.  
 

 

3.4 Vedúci MZ, PK 

 
Vedúceho MZ/PK navrhuje riaditeľka školy z radov skúsených zamestnancov v mesiaci august  

na obdobie jedného školského roka. 

Vedúci v spolupráci so všetkými členmi MZ/PK vypracúva plán činnosti MZ/PK a predkladá ho 

na schválenie riaditeľke školy na príslušný školský rok. 

 

Činnosť 

a) riadi a kontroluje špecializovanú mikroskupinu pracovníkov pri realizácii predpísaného 

obsahu, 

b) vykonáva kvalitnú, príkladnú výchovno- vzdelávaciu prácu, 

c) iniciuje, koordinuje a kontroluje aplikáciu nových metód, foriem a prostriedkov v procese 

skupiny predmetov MZ, PK, 

d) vykonáva kontrolno- hospitačnú a metodickú činnosť podľa plánu hospitačnej   

činnosti, 



e) vyhodnocuje na zasadnutiach MZ, PK plnenie plánu a aktuálnych úloh školy, 

f) kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov špecifických pre skupinu  

predmetov zastúpených v MZ, PK, 

g) kontroluje, prerokúva a predkladá na schválenie tematické výchovno- vzdelávacie plány, 

h) v rámci MZ, PK tvorí a zjednocuje kritéria hodnotenia, určuje témy previerok, 

i) vyjadruje sa k projektom vzdelávania, učebniciam a obsahu vzdelávania. 

 

 

Článok IV 

 

4. Práva a povinnosti zamestnancov školy 

 

4.1 Práva zamestnancov školy 

 

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

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

c) pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných pre bezpečnú prácu, 

d) dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce, 

e) oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, 

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

nim vykonanej. 

 

 

4.2 Povinnosti zamestnancov školy 

 

a) dodržiavať všeobecné právne a vnútroškolské predpisy, 

b) riadne si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a z funkcie, ktorou 

boli v organizácii poverení, 

c) plniť príkazy priameho nadriadeného, 

d) využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovný úloh, 

e) dodržiavať pracovný čas, 

f) dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, 

g) ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred 

zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím, 

h) upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu,  

i) odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto 

skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému. 

 

 

Článok V 

 

5. Záverečné ustanovenia 
 

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

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

    všetkých podriadených zamestnancov. 

3. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva riaditeľ školy. 

4. Súčasťou organizačného poriadku je : 



a) Zriaďovacia listina  

b) Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov ZŠ  

c) Pracovné náplne zamestnancov školy 

 

  

Článok VI 
 

6. Účinnosť 

 

Tento organizačný poriadok  nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2016 a týmto dňom stráca účinnosť 

organizačný poriadok zo dňa  2. 9. 2015. 

 

 

 

                                            ___________________________ 

                  RŠ 


