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I. časť 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Organizačný poriadok Základnej školy s materskou školou Bratislava, Hubeného 25 (ďalej len ZŠ s 

MŠ) sa vydáva v súlade so zriaďovacou listinou Okresného úradu Bratislava III zo dňa 14. 03. 2002 č. 

j. OŠMaTK 2002/000254-00081 ako aj v zmysle DODATKU č.1 K ZRIAĎOVACEJ LISTINE zo dňa 

31.05.2002 č. OŠMaTK 2002/000254-00081 y so zriaďovacou listinou Mestskej časti Bratislava – 

Rača zo dňa 10.03.2004 a jej dodatkov zo dňa 31.08.2004 č.j. 10219/MČ/2004  v súlade so zákonom 

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ako aj 

v zmysle DODATKU č. 2   K ZRIAĎOVACEJ LISTINE zo dňa 22.04.2009 schváleného uznesením MZ 

Bratislava – Rača UNZ č. 334/07/04/09/P zo dňa 07.04.2009 s účinnosťou od 01.05.2009. 

 

     

Čl. 2 

Účel a obsah organizačného poriadku 

 

1.  Organizačný poriadok ako vnútroorganizačná norma určuje najmä: 

 základné pravidlá riadiacej činnosti a metód práce; 

 zásady deľby práce a rozsah právomocí, povinností a  zodpovednosti pracovníkov organizácie; 

 základnú organizačnú štruktúru, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti; 

 základnú pôsobnosť jednotlivých útvarov so vzájomnými  väzbami. 

 

2.  Organizačný poriadok tvorí: 

 Všeobecná časť 

– Obsahuje spoločné ustanovenia pre všetky organizačné útvary a zamestnancov ZŠ S MŠ, 

prípadne vzťahy k iným orgánom a organizáciám. 

 

 Osobitná časť 

– Obsahuje usporiadanie, poslanie a rozhodujúce činnosti organizačných útvarov. 

 

3.  Na organizačný poriadok nadväzuje pracovný poriadok, ktorý upravuje práva, povinnosti a 

zodpovednosť zamestnancov v špecifických podmienkach vnútorného poriadku, upozorňuje na 

ďalšie vnútroorganizačné normy a upravuje celkovú disciplínu. 

 

          II. časť 

Čl. 3 

Všeobecná časť 

 

1.  Právne postavenie a pôsobnosť základnej školy s materskou školou 

a) Základná škola s materskou školou v Bratislave, Hubeného 25 je zriadená v pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava – Rača  ako samostatná rozpočtová organizácia s vlastnou právnou 

subjektivitou, spôsobilá nadobúdať práva a zaväzovať sa v oblasti pracovno-právnych, 



občiansko-právnych, hospodársko-právnych vzťahoch a vzťahoch upravených predpismi v 

oblasti štátnej správy a konať vo svojom mene a niesť majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu 

z týchto vzťahov. 

b) Pôsobnosť ZŠ s MŠ rieši Zákon SNR 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 ďalšie 

všeobecne záväzné predpisy a vzťahuje sa na vymedzenú ZŠ s  MŠ.  

c) Názov organizácie:  Základná škola s materskou školou 

d) Sídlo organizácie:  Hubeného 25, Bratislava 831 53   

e) Nadriadený orgán :   MÚ Mestskej  časti  Bratislava – Rača 

Kubačova 21 

Spoločný obecný školský úrad 

831 06 Bratislava 35 

 

2.  Základné úlohy ZŠ s MŠ a jej zameranie 

a) Základnou úlohou ZŠ s MŠ je zabezpečovanie školskej politiky konkrétnymi činnosťami v  

   oblastiach administratívno-právnej a rozhodovacej v školskom procese, pričom:  

 rozhoduje ako orgán prvého stupňa v súlade so štatútom čl. I bod 3; 

 zabezpečuje kvalitnú odbornú a pedagogickú činnosť, úroveň výchovno-vzdelávacej práce; 

 vytvára zamestnancom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky; 

 zabezpečuje starostlivosť o budovu školy, vykonanie prác v súvislosti so starostlivosťou  o 

budovu školy v súčinnosti so zriaďovateľom; 

 zostavuje plán a rozpočet a zabezpečuje efektívne a hospodárne využitie pridelených 

prostriedkov, 

 zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia zriaďovateľa i MŠVVaŠ SR; 

 pravidelne informuje verejnosť a radu školy o stave a problémoch školy; 

 zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO a BOZP podľa platných predpisov; 

 zabezpečuje odstraňovanie zistených nedostatkov; 

 zabezpečuje archivačnú a skartačnú činnosť; 

 zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu; 

 sleduje dodržiavanie platných právnych predpisov, uplatňuje príslušné sankcie podľa 

platných právnych predpisov voči zodpovedným osobám; 

 ako škola s právnou subjektivitou má povinnosť starať a zaväzovať sa o nadobúdanie 

oprávnených návrhov a práv vo  vlastnom mene. 

 

           III. časť 

    Čl. 4 

Zásady činnosti, riadenia a metód práce 

 

1.  Zásady činnosti 

a) Činnosť ZŠ s MŠ vychádza zo systému školy v intenciách zriaďovateľa a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, z úloh odborného, hospodárskeho a personálneho zabezpečenia 

a zameriava sa na praktickú aplikáciu svojich zámerov vo zverenej oblasti. 

b) Činnosť ZŠ s MŠ sa opiera o spoluprácu s príslušnými odbornými inštitúciami a vhodne 

využíva výsledky ich činnosti. 

 

2.  Zásady riadenia 



a)  ZŠ s MŠ 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; 

b) ZŠ s MŠ riadi a za ňu zodpovedá riaditeľka, ktorú menuje a odvoláva na návrh rady školy 

starosta MČ Bratislava – Rača; 

c) riaditeľka ZŠ s MŠ menuje a odvoláva štatutárneho zástupcu riaditeľky školy, pedagogických  

zástupcov riaditeľky školy, vedúcu školského klubu detí, vedúcich metodických orgánov 

a všetkých kariérových pozícií; 

d) riaditeľka ZŠ s MŠ zriaďuje poradné orgány na posudzovanie vecí, ktorých závažnosť a rozsah 

si vyžaduje kolektívne posúdenie. Stálymi poradnými orgánmi riaditeľky ZŠ sú : 

 gremiálna porada riaditeľky ZŠ, 

 operatívna porada vedenia, 

 pedagogická rada;  

e) riaditeľka ZŠ s MŠ zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie poradné orgány s trvalou alebo 

dočasnou  pôsobnosťou; 

f) závery poradných orgánov majú pre riaditeľku ZŠ s MŠ povahu odporúčaní; 

g) sústavu vnútroriadiacich a organizačných noriem tvoria: 

 riadiace normy so všeobecnou platnosťou (smernica, príkaz, úprava a  pokyn riaditeľky ZŠ 

s MŠ); 

 vnútroorganizačné normy (organizačný poriadok, pracovný  poriadok, spisový poriadok, 

skartačný poriadok, registratúrny poriadok, bezpečnostný projekt, vnútorný mzdový 

predpis, riadiace normy so všeobecnou platnosťou (interná smernica, príkaz, úprava 

a metodický pokyn riaditeľky ZŠ s MŠ); 

 ďalšie akty riadenia s určenou obmedzenou pôsobnosťou,  ktoré môžu vydávať po 

schválení RŠ aj jednotliví vedúci zamestnanci (štatutárna zástupkyňa RŠ súčasne 

pedagogická zástupkyňa RŠ pre ZŠ 2. stupeň, pedagogická zástupkyňa RŠ pre ZŠ 1. stupeň, 

pedagogická zástupkyňa RŠ pre MŠ, vedúca ŠKD, vedúca ZŠS). 

 

3.  Metódy práce 

a) V činnosti ZŠ s MŠ sa uplatňuje perspektívnosť a programovosť. Činnosť vedúcich 

zamestnancov sa sústreďuje na plnenie hlavných úloh školy v odbornej, administratívno-

právnej a hospodárskej oblasti; 

b) dôležitou metódou práce je analytická činnosť odborných, ekonomických a 

administratívnych oblastí v organizácii a neustále hodnotenie, ako sa prijaté závery uplatňujú 

v praxi; 

c) spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši aj formou tímovej práce a to aj v kontakte a 

spolupráci s inými odbornými organizáciami alebo jednotlivcami na základe zmluvných 

záväzkov; 

d) vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ zabezpečujú potrebnú informovanosť ostatných zamestnancov 

na vnútroorganizačných rokovaniach. 

 

4.  Kontrolná činnosť 

Neoddeliteľnou súčasťou práce ja kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie zákonnosti, 

plnenia úloh a príkazov. Svojimi výsledkami má podstatne prispievať k prevencii, ale aj 

postihovať neplnenie uložených úloh. Zástupcovia riaditeľky školy a vedúci úseku 



nepedagogických zamestnancov sú priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a 

včasné plnenie úloh a sú povinní: 

 osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku; 

 prijímať opatrenie na odstraňovanie nedostatkov; 

 uplatňovať a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom 

nimi riadeného organizačného úseku. O zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach 

sú zástupcovia povinní ihneď informovať riaditeľku školy. 

  

                IV. časť 

Čl. 5 

Riadenie organizácie 

 

1.  Riaditeľka ZŠ s MŠ (RŠ) 

a) Riaditeľka ZŠ s MŠ je jediná zodpovedná vedúca ZŠ s MŠ  a ako štatutárna predstaviteľka je 

oprávnená konať za organizáciu vo všetkých veciach. Rozhodnutia vydané riaditeľkou ZŠ s MŠ 

musia dodržiavať a realizovať všetci zamestnanci organizácie. 

b) V neprítomnosti riaditeľky ZŠ s MŠ  ju zastupuje v plnom rozsahu štatutárna zástupkyňa 

riaditeľky školy. 

c) Riaditeľka ZŠ s MŠ uskutočňuje hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov  školy 

a odborných zamestnancov školy. 

d) Riaditeľka ZŠ s MŠ zodpovedná za vypracovanie: 

▪ koncepcie rozvoja školy na každé 2 roky, 

▪ Školského vzdelávacieho programu 

a jeho revidovanie, 

▪ Školského poriadku, 

▪ Pracovného poriadku, 

▪ Organizačného poriadku školy, 

▪ Prevádzkového poriadku základnej školy, 

▪ Registratúrneho poriadku školy so 

skartačným poriadkom, 

▪ Plánu kontinuálneho vzdelávania, 

▪ Plánu práce školy, 

▪ Plánu kontrolnej činnosti, 

▪ Štruktúru kariérových pozícií 

pedagogických zamestnancov, 

▪ Hodnotiacu správu výchovno-vzdelávacej 

činnosti, 

▪ Správu o hospodárení školy, 

▪ vnútorných usmernení, pokynov, 

nariadení, príkazov... 

e) sleduje materiálno-technické vybavenie: 

▪ kabinetu SJL a DEJ, 

▪ školskej a učiteľskej knižnice; 

f) Hlavnou úlohou riaditeľky ZŠ s MŠ je viesť kolektív k pracovnej súčinnosti, aby sa zabezpečilo 

kvalitatívne, kvantitatívne, včasné a hospodárne plnenie pracovných úloh a prijatých 

záväzkov. Riaditeľka ZŠ s MŠ vykonáva svoju právomoc v súlade s platným právnym 

poriadkom a ďalšími normami, pritom 

r o z h o d u j e    o 

 prijatí žiaka do školy; 

 prijatí žiaka do materskej školy; 

 odklade povinnej školskej dochádzky žiaka (PŠD); 

 dodatočnom odložení PŠD žiaka; 

 oslobodení žiaka od PŠD; 

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

 povolení plniť PŠD mimo územia SR;  



 uložení výchovných opatrení; 

 povolení vykonať komisionálnu skúšku; 

 povolení vykonať skúšku z jednotlivých 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; 

 individuálnom vzdelávaní žiaka; 

 umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu; 

 ukončení adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov; 

 zmenách vnútornej organizácie ZŠ s MŠ; 

 koncepciách odborného, správneho a ekonomického rozvoja ZŠ s MŠ; 

 personálnej politike vo všeobecných a konkrétnych veciach; 

 procesoch vo vnútri ZŠ s MŠ v súlade so školskou politikou MŠVVaŠ  SR; 

 o dohodách ZŠ s MŠ s tuzemskými a zahraničnými partnermi v odbornej a ekonomickej 

oblasti; 

 o cestách zamestnancov doma i v zahraničí podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov a úprav MŠVVaŠ  SR; 

r i a d i 

   organizáciu, vedúcich zamestnancov a činnosť poradných orgánov; 

   agendu právnej, správnej, ekonomickej, personálno-mzdovej, PO, BOZP, CO a  

      kontrolnej činnosti; 

v y d á v a 

 interné smernice riaditeľky školy; 

 metodické pokyny riaditeľky školy; 

 usmernenia riaditeľky školy; 

 príkazy a nariadenia riaditeľky školy; 

  v y m e n ú v a  a  o d v o l á v a 

  štatutárneho zástupcu, pedagogických  zástupcov školy; 

  ďalších vedúcich zamestnancov ZŠ s MŠ: 

– vedúceho zamestnanca nepedagogických zamestnancov základnej školy s materskou 

školou, 

– vedúcu zariadenia školského stravovania; 

p r e d k l a d á rade školy na vyjadrenie:  

  informácie o pedagogicko-organizačnom, ekonomickom a hospodársko-technickom 

zabezpečení výchovného a vzdelávacieho procesu;  

   školský vzdelávací program ZŠ a MŠ a jeho edície; 

  výchovný program ŠKD; 

  školský poriadok; 

  plán práce ZŠ, MŠ a ŠKD na daný školský rok; 

  plán kontrolnej činnosti práce všetkých organizačných zložiek školy na daný školský rok; 

  štruktúru kariérových pozícií pedagogických a odborných zamestnancov vo všetkých   

      organizačných zložkách školy na daný školský rok; 

  plán kontinuálneho vzdelávania pedagog. a odborných zamestnancov na daný škol. rok; 

  správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a MŠ za daný školský rok so swot 

analýzou  

      v  spolupráci s metodickými orgánmi školy; 

  správu o hospodárení; 

  návrhy rozpočtu na každý kalendárny rok;  



  správy o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ za každý kalendárny rok; 

  návrhy na poverenie, vymenovanie a odvolanie zástupcov ZŠ a MŠ; 

p r e d k l a d á zriaďovateľovi:  

 návrhy na počty prijímaných žiakov;  

 návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie;  

 návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu;  

 návrh rozpočtu;  

 návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia; 

 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach; 

 správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia;  

 koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva  

   roky a každoročne jeho vyhodnotenie; 

 informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno- 

   vzdelávacieho procesu; 

k o n t r o l u j e 

 prácu vedúcich pedagogických zamestnancov;  

 prácu vedúcich nepedagogických zamestnancov; 

 a sleduje personálnu a mzdovú agendu;  

s c h v a ľ u j e 

  v mene organizácie Kolektívnu zmluvu; 

  vyhradené dokumenty ZŠ s MŠ; 

h o d n o t í    a    v y u ž í v a 

 agendu právnej, správnej, ekonomickej, personálno-mzdovej, PO, BOZP, CO a kontrolnej 

služby; 

u d e ľ u j e 

 pochvaly a ocenenia vo vnútroorganizačných pomeroch, prípadne navrhuje ich udelenie 

nadriadenými orgánmi; 

u p l a t ň u j e 

 disciplinárnu právomoc v súlade s pracovným poriadkom ZŠ s MŠ a Zákonníkom práce; 

u s m e r ň u j e: 

 PK slovenského jazyka a literatúry, 

 PK humanitných predmetov, 

 školského psychológa, 

 špeciálneho pedagóga, 

 gremiálnu radu školy. 

2.   Štatutárny zástupca (ŠZ) a pedagogický zástupca RŠ pre 2. stupeň ZŠ 

a) štatutárneho zástupcu RŠ menuje a odvoláva riaditeľka ZŠ s MŠ; 

b) štatutárny zástupca školy zastupuje riaditeľku školy v plnom rozsahu, zabezpečuje 

organizáciu práce ZŠ s MŠ v prípade jej neprítomnosti; 

c) Povinnosti štatutárneho zástupcu (ŠZ) + ZRŠ 2 

 vedie kolektív zamestnancov k pracovnej a realizačnej činnosti tak, aby sa zabezpečilo 

kvalitatívne, kvantitatívne, hospodárne a včasné plnenie úloh školy; 

 zabezpečuje kooperáciu všetkých úsekov na škole; 

 vytvára podmienky pre plynulý a bezporuchový chod školy; 

 navrhuje rozvoj a zlepšovanie metód práce; 

 zodpovedá za zavádzanie moderných metód práce – vysoko efektívneho učenia – prvkov 

prvej úrovne integrovaného tematického vyučovania (ITV) v triedach 2. stupňa (realizácia 

Modelových mesiacov, blokové vyučovanie, tvorba projektov...) ; 

 stará sa o kvalifikačný profil zverených zamestnancov; 



 zabezpečuje plnenie všetkých vnútorných predpisov, smerníc, metodických pokynov, 

nariadení a príkazov RŠ pedagogickými zamestnancami na svojom úseku; 

 účelne deleguje časť kompetencií na podriadených pracovníkov, aby sa podnecovala ich 

iniciatíva; 

 navrhuje riaditeľke ZŠ s MŠ zamestnancov na ocenenie ich práce  – upozorňuje riaditeľku 

školy na porušenia právneho poriadku v  činnosti školy a navrhuje opatrenia na 

odstránenie právneho stavu; 

 koná spoločne s prizvaným právnikom v mene organizácie v  právnych veciach pred 

orgánmi hospodárskej arbitráže, súdmi a ostatnými orgánmi a pripravuje pre konania 

pred nimi príslušné návrhy a podania podľa podkladov dodaných od ostatných vedúcich 

zamestnancov školy; 

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

predpisoch, arbitrážnych a súdnych rozhodnutiach vedúcim zamestnancom a ostatným 

zamestnancom školy; 

 spolupracuje pri majetkovo-právnom vysporiadaní školy so Školským úradom a ostatnými 

subjektmi; 

 poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu; 

 zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných 

štatistických výkazov podľa stanovených termínov v požadovanom rozsahu; 

 vedie evidenciu dochádzky pedagogických zamestnancov; 

 zabezpečuje zastupovanie neprítomných pedagogických zamestnancov; 

 vypracúva mesačné výkazy zastupovania za neprítomných pedagogických zamestnancov; 

 vedie evidenciu zastupovania, čerpania náhradného voľna, dovoleniek, lekárskych 

vyšetrení pedagogických  zamestnancov; 

 v čase služby zodpovedá za dôsledné plnenie úloh na celej  škole, v prípade potreby 

zabezpečuje okamžitú nápravu; 

 sleduje plnenie kolektívnej zmluvy; 

 má  účasť na priamom riadení školy, na priamej výchovno-vzdelávacej práci v ročníkoch 

     5 až  9; 

 sleduje účasť pedagógov svojho úseku na podujatiach, výcvikoch profesijného charakteru; 

 kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny pedagogických zamestnancov na svojom 

úseku; 

 zostavuje rozvrh hodín, dozorov, pohotovostných služieb a kontroluje ich dodržiavanie; 

 zabezpečuje rozpis konzultácií pedagogických zamestnancov na 2. stupni školy; 

 kontroluje a zodpovedá za pravidelnú evidenciu hodnotenia žiakov v internetovej žiackej 

knižke pedagogickými zamestnancami spadajúcimi pod jeho priame riadenie; 

 eviduje neospravedlnenú dochádzku žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie, 

spolupracuje s výchovným poradcom a výchovnou komisiou;  

 vypracúva predpísané štatistiky a priebežné hlásenia úväzkov; 

 pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagogickej rady za svoj priamo riadený 

úsek; 

 sleduje platové postupy pedagógov školy na svojom úseku; 

 zodpovedá za správne vedenie triednej dokumentácie ročníkov 5 - 9; 

 eviduje a kontroluje záujmovú činnosť na 2. stupni — rôzne súťaže (MAO, FYO, BIO, GEO, 

Pytagoriáda, CHEO, Poznaj a chráň, ...); 

 dopĺňa a stará sa o materiálno-technické zabezpečenie kabinetov na 2. stupni; 



 sleduje dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení, sleduje evidenciu 

školských a pracovných úrazov; 

 vytvára podmienky pre plynulý a bezporuchový chod jej podriadených zamestnancov; 

 navrhuje rozvoj a zlepšovanie práce; 

 zostavuje systém dozorov na škole; 

 hospituje 2 - 3 hodiny týždenne, uskutočňuje hospitačné rozbory; 

 pripravuje podklady k analýze V-VP a správania žiakov na 2.  stupni pre potreby 

pedagogickej rady; 

 zabezpečuje dodanie podkladov k hodnotiacej správe školy vedúcich jednotlivých úsekov 

podliehajúcich pod jeho priamu riadiacu činnosť v elektronickej  podobe; 

 participuje na správe o V-VČ za uplynulý školský rok; 

 s výchovným poradcom koordinuje činnosť v oblasti spolupráce s triednym učiteľom, 

rodičom, psychológom, kriminalistom na zabezpečenie drogovej prevencie, šikany, 

diskriminácie, odstránenie záškoláctva; 

 eviduje úlohy uložené riaditeľkou školy v pláne práce školy ako aj v mesačných 

a týždenných plánoch školy; 

 sleduje materiálno-technické vybavenie: 

– kabinetu MAT, – kabinetu FYZ, – kabinetu CHEM; 

 sleduje inventarizáciu majetku HIM a kabinetov; 

 koordinuje Celoslovenské testovanie 9 a ďalšie testovania žiakov organizované NÚCEM; 

 zúčastňuje sa na zasadnutí operatívnej rady školy; 

 zodpovedá za správnu archiváciu predpísaných písomných prác na 2. stupni ZŠ; 

 zodpovedá za správnu archiváciu pedag. dokumentácie a ďalších dokumentov v škole; 

 uskutočňuje hodnotenie pedagogických zamestnancov 2. stupňa; 

 podlieha riaditeľke školy;  

usmerňuje:    

 PK prírodovedných predmetov, 

 pedagogickú sekciu 2. stupňa, 

 prácu výchovného poradcu, 

 koordinátora enviromentálnej výchovy, 

 koordinátora VMR 

 koordinátora protidrogovej 

prevencie

 

hospitačne sleduje:  všetky prírodovedné predmety v ročníkoch 1. - 9.  

3.  Pedagogický zástupca pre 1. stupeň (ZRŠ 1) 

a) pedagogického zástupcu menuje, resp. poveruje a odvoláva riaditeľka školy; 

b) ZRŠ 1 operatívne vykonáva aj povinnosti ZRŠ pre 2. stupeň, v prípade jeho neprítomnosti na 

pracovisku; 

c) Povinnosti ZRŠ 1 

 vytvára podmienky pre plynulý a bezporuchový chod jej podriadených zamestnancov; 

 zabezpečuje plnenie všetkých vnútorných predpisov, smerníc, metodických pokynov, 

nariadení a príkazov RŠ pedagogickými zamestnancami na svojom úseku; 

 navrhuje rozvoj a zlepšovanie práce; 

 zodpovedá za zavádzanie moderných metód práce: 

▪ vysoko efektívneho učenia – integrovaného tematického vyučovania (ITV) v triedach 1. 

stupňa (realizácia Modelových mesiacov, blokové vyučovanie, tvorba projektov...); 

▪ metódy CLIL v triedach 1. stupňa a v prípade možností a schopností pedagogických 

zamestnancov aj do niektorých predmetov 2. stupňa ZŠ; 



 

 účelne deleguje časť kompetencií na podriadených zamestnancov, aby sa podnecovala ich 

iniciatíva; 

 navrhuje riaditeľke ZŠ  s MŠ zamestnancov na ocenenie ich práce; 

 sleduje platové postupy pedagógov školy na svojom úseku; 

 kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny pedagog. zamestnancov na svojom úseku; 

 má účasť na pedagogickom riadení školy, na priamej vých.-vzdel. práci v ročníkoch 1. - 4.; 

 pripravuje podklady k analýze V-VP a správania žiakov v ročníkoch 1. -4.; 

 zabezpečuje dodanie podkladov k hodnotiacej správe školy vedúcich jednotlivých úsekov    

  podliehajúcich pod jeho priamu riadiacu činnosť v elektronickej  podobe; 

 sleduje účasť pedagógov na vzdelávaní, podujatiach, výcvikoch profesijného charakteru; 

 eviduje a kontroluje záujmovú činnosť na 1. a 2. stupni — rôzne súťaže literárneho a  

umeleckého charakteru a olympiády v cudzích jazykoch, OSJL,; 

 organizačne zabezpečuje a usmerňuje prax študentov so zmluvnými univerzitami; 

 zodpovedá za odborno-metodickú prípravu pedag. zamestnancov pre prácu so študentmi; 

 stará sa o spoločenské kontakty; 

 zabezpečuje zastupovanie za neprítomných učiteľov, vedie evidenciu zastupovania 

v prípade neprítomnosti ZRŠ 2; 

 vedie evidenciu zastupovania, čerpania náhradného voľna, dovoleniek, lekárskych 

vyšetrení zamestnancov na svojom úseku; 

 hospituje 2 - 3 hodiny týždenne, uskutočňuje hospitačné rozbory; 

 spolupracuje pri zostavovaní rozvrhu hodín pre 1. stupeň, dozorov, pohotovostných 

služieb a kontroluje ich dodržiavanie; 

 zabezpečuje rozpis konzultácií pedagogických zamestnancov na 1. stupni školy; 

 kontroluje a zodpovedá pravidelnú evidenciu hodnotenia žiakov v internetovej žiackej 

knižke pedagogickými zamestnancami spadajúcimi pod jeho priame riadenie; 

 spolupracuje s metodičkou pre Vysoko efektívne učenie —  ITV; 

 sleduje materiálno-technické vybavenie: 

▪ kabinetu 1.- 4., 

▪ kabinetu cudzích jazykov, 

▪ kabinetu TEV, 

▪ kabinetu všetkých výchovných predmetov; 

▪ školskej kuchynky; 

 riadi a kontroluje krúžkovú činnosť žiakov školy;  

 kontroluje činnosť v školskom klube detí, spolupracuje s vedúcou školského klubu detí a 

vedúcim metodického združenia 1.- 4., cudzích jazykov; zúčastňuje sa na ich zasadaniach; 

 zodpovedá za správne vedenie triednej dokumentácie ročníkov 1.-4.;  školského klubu 

detí  záujmových útvarov; 

 kontroluje vykonávanie dozorov, nástupy vyučujúcich, v čase služby zodpovedá za 

dôsledné plnenie úloh na celej škole v prípade potreby zabezpečuje okamžitú nápravu; 

 pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagog. rady za svoj priamo riadený úsek; 

 sleduje inventarizáciu majetku HIM a kabinetov; 

 zabezpečuje objednávky učebníc a školských potrieb; 

 sleduje výzdobu školy, estetiku interiéru celej školy; 

 úzko spolupracuje so školským psychológom a výchovným poradcom; 

 koordinuje spoluprácu školy s miestnym zastupiteľstvom; 

 s výchovným poradcom koordinuje činnosť v oblasti spolupráce s triednym učiteľom, 

rodičom, psychológom, kriminalistom na zabezpečenie drogovej prevencie, šikany, 

diskriminácie, odstránenie záškoláctva na 1. stupni; 



 

 spolupracuje s knihovníčkou v školskej knižnici; 

 spolupracuje s materskými školami; 

 zodpovedá za evidenciu a oznamovanie všetkých poistných udalostí; 

 zabezpečuje organizáciu .školských výletov a exkurzií; 

 zabezpečuje dopravnú výchovu, výchovné koncerty, divadlá; 

 riadi výchovnú činnosť na škole, riaditeľke školy zodpovedá za úroveň výchovno-

vzdelávacej práce v školskom klube detí; 

 zabezpečuje intenzívnu spoluprácu učiteliek  1. stupňa s učiteľkami v ŠKD; 

 zabezpečuje tlmočenie pre zahraničných návštevníkov školy; 

 eviduje úlohy uložené riaditeľkou školy v pláne práce školy ako aj v mesačných 

a týždenných plánoch školy; 

 zúčastňuje sa na zasadnutí operatívnej porady školy; 

 zabezpečuje spoluprácu školy s neziskovými organizáciami: 

▪ Unicef, Linka detskej istoty 

▪ Nadácia pre deti Slovenska, 

▪ OZ Kvapka, 

▪ Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie 

pre 21. storočie, 

▪ OZ Združenie Veselá školy a i.... 

 uskutočňuje hodnotenie pedagogických zamestnancov 1. stupňa; 

 zodpovedá za správnu archiváciu predpísaných písomných prác na 1. stupni ZŠ; 

 podlieha riaditeľke školy;  

 

usmerňuje:      

▪ MZ 1. - 4., 

▪ PK cudzích jazykov, 

▪ pedagogickú sekciu 1. stupňa, 

▪ koordinátora Školy podporujúcej 

zdravie, 

▪ organizáciu ŠvP a ozdravovacích 

kurzov  a LVVK; 

                                 

hospitačne sleduje:    

▪ predmety v ročníkoch 1. - 4., 

▪ výchovné predmety, 

▪ cudzie jazyky, 

▪ prácu v školskom klube detí. 

 

 

 

4.  Pedagogický zástupca pre materskú školu (ZRŠ pre MŠ) 

a) zástupcu riaditeľky školy pre MŠ  menuje riaditeľka školy; 

b) ZRŠ pre MŠ zabezpečuje organizáciu práce MŠ; 

c) Povinnosti ZRŠ pre MŠ 

 vedie kolektív pracovníkov k pracovnej a realizačnej činnosti tak, aby sa zabezpečilo 

kvalitatívne, kvantitatívne, hospodárne a včasné plnenie úloh školy; 

 vytvára podmienky pre plynulý a bezporuchový chod materskej školy; 

 zabezpečuje plnenie všetkých vnútorných predpisov, smerníc, metodických pokynov, 

nariadení a príkazov RŠ pedagogickými zamestnancami na svojom úseku; 

 spracováva: 

▪ spolu s RŠ koncepciu rozvoja materskej školy na každé 2 roky, 

▪ Školský vzdelávací program a jeho revidovanie, 

▪ Prevádzkový poriadok materskej školy, 

▪ Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ, 



 

▪ Plán práce materskej školy na celý školský rok, 

▪ mesačné a týždenné plány práce MŠ, 

▪ plán kontrolnej činnosti zamestnancov MŠ, 

▪ hodnotiacu správu výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za uplynulý školský rok, 

▪ spolu s RŠ  pripravuje vnútorné usmernenia, pokyny, nariadenia a príkazy... pre 

zamestnancov MŠ; 

▪ informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovného a vzdelávacieho 

procesu v MŠ 

▪ správu o výchovno-vzdelávacích činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za daný školský 

rok so swot analýzou  v  spolupráci s MZ MŠ; 

 predkladá riaditeľke školy materiály pre zriaďovateľa: 

▪ návrhy na počty prijímaných žiakov;  

▪ návrh rozpočtu pre MŠ;  

▪ informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu; 

 kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny   

▪ pedagogických zamestnancov na svojom úseku; 

▪ nepedagogických zamestnancov na svojom úseku; 

 sleduje personálnu a mzdovú agendu;  

 navrhuje rozvoj a zlepšovanie metód práce; 

 stará sa o kvalifikačný profil zverených zamestnancov; 

 sleduje účasť pedagógov svojho úseku na podujatiach, výcvikoch profesijného charakteru; 

  účelne deleguje časť kompetencií na podriadených zamestnancov, aby sa podnecovala ich 

iniciatíva; 

 navrhuje riaditeľke ZŠ s MŠ zamestnancov  na ocenenie ich práce  – upozorňuje riaditeľku 

školy na porušenia právneho poriadku v  činnosti školy a navrhuje opatrenia na odstránenie 

právneho stavu; 

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

právnych predpisoch, arbitrážnych a súdnych rozhodnutiach vedúcim zamestnancom a 

ostatným zamestnancom školy; 

 spolupracuje pri majetkovo-právnom vysporiadaní materskej školy so Školským úradom a 

ostatnými subjektmi; 

 zúčastňuje sa riaditeľských aktívov pre riaditeľky MŠ v MČ Bratislava – Rača; 

 vypracúva predpísané štatistiky a priebežné hlásenia úväzkov; zabezpečuje kompletné a 

včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných štatistických výkazov podľa 

stanovených termínov v požadovanom rozsahu; 

 organizačne zabezpečuje a usmerňuje prax študentov so zmluvnými strednými školami 

univerzitami pre MŠ; 

 zodpovedá za odborno-metodickú prípravu pedag. zamestnancov pre prácu so študentmi; 

 vedie evidenciu dochádzky zamestnancov na svojom úseku; 

 zabezpečuje zastupovanie neprítomných zamestnancov na svojom úseku; 

 vedie evidenciu zastupovania, čerpania náhradného voľna, dovoleniek, lekárskych vyšetrení 

zamestnancov na svojom úseku;  

 vypracúva mesačné výkazy zastupovania za neprítomných pedagogických zamestnancov; 

 sleduje plnenie kolektívnej zmluvy; 



 

 má  účasť na priamom riadení MŠ, na priamej výchovno-vzdelávacej práci v MŠ; 

 sleduje účasť pedagógov svojho úseku na podujatiach, výcvikoch profesijného charakteru; 

 kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny pedagog. zamestnancov na svojom úseku; 

 eviduje dochádzku detí do MŠ;  

 navrhuje opatrenia na zlepšenie, spolupracuje so školskou psychologičkou;  

 zodpovedá za správnosť a pravidelnosť výberu režijných  poplatkov mesačne podľa zákona 

245/2008 Z. z.;  

 pravidelne kontroluje evidenciu príjmu a výdaja režijných poplatkov a prípadné omeškania 

neodkladne hlási riaditeľke školy; 

 zabezpečuje odvod rež. poplatkov mesačne na príjmový účet  školy; 

 eviduje a oznamuje všetky poistné udalosti na svojom úseku; 

 zabezpečuje spoločenský kontakt a reprezentáciu školy; 

 zabezpečuje spolu s  pedag. zamestnancami MŠ estetizáciu priestorov materskej školy; 

 pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagog. rady za svoj priamo riadený úsek; 

 sleduje platové postupy pedagógov materskej školy na svojom úseku; 

 zodpovedá za správne vedenie triednej dokumentácie; 

 zabezpečuje, eviduje a kontroluje záujmovú činnosť  v MŠ —krúžkovú činnosť žiakov MŠ; 

 dopĺňa a stará sa o materiálno-technické zabezpečenie MŠ v spolupráci s RŠ; 

 sleduje dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení, sleduje evidenciu 

školských a pracovných úrazov; 

 vytvára podmienky pre plynulý a bezporuchový chod jemu podriadených zamestnancov; 

 hospituje minimálne 2  hodiny za mesiac, uskutočňuje hospitačné rozbory; 

 zabezpečuje ŠvP a ozdravovacie kurzy – plavecký, lyžiarsky, korčuliarsky...; 

 eviduje úlohy uložené riaditeľkou školy v pláne práce školy ako aj v mesačných 

a týždenných plánoch školy; 

 sleduje inventarizáciu majetku HIM a kabinetu v MŠ; 

 sleduje dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení, sleduje evidenciu 

školských a pracovných úrazov na úseku MŠ; 

 uskutočňuje hodnotenie pedagogických zamestnancov MŠ;  

 zúčastňuje sa  na zasadnutí operatívnej rady školy; 

 podlieha riaditeľke školy;  

 usmerňuje:    MZ MŠ 

 hospitačne sleduje:   učiteľky MŠ 

5.  Vedúci  školského klubu detí (ŠKD) 

 

a) vedúceho pedagogického zamestnanca pre ŠKD  menuje riaditeľka školy; 

b) vedúci zamestnanec ŠKD zabezpečuje organizáciu práce v ŠKD; 

c) Povinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca v ŠKD: 

 vytvára podmienky pre plynulý a bezporuchový chod jemu podriadených zamestnancov; 

 zabezpečuje plnenie všetkých vnútorných predpisov, smerníc, metodických pokynov, 

nariadení a príkazov RŠ pedagogickými zamestnancami na svojom úseku; 

 navrhuje rozvoj a zlepšovanie práce; 

 zodpovedá za zavádzanie moderných metód práce – vysoko efektívneho učenia – prvkov 

prvej úrovne integrovaného tematického vyučovania (ITV) v oddeleniach ŠKD; 

 organizačne zabezpečuje plavecký, lyžiarsky  a  korčuliarsky výcvik v ŠKD a žiakov 1. stupňa 



 

 účelne deleguje časť kompetencií na podriadených zamestnancov, aby sa podnecovala ich 

iniciatíva; 

 zabezpečuje  krúžkovú činnosť v  ŠKD; 

 navrhuje riaditeľke ZŠ zamestnancov na ocenenie ich práce; 

 má účasť na pedagogickom riadení školy, na priamej výchovno-vzdelávacej práci v ŠKD; 

 zabezpečuje zastupovanie za neprítomné vychovávateľky, vedie evidenciu zastupovania na 

svojom úseku; 

 zodpovedá za správne vedenie pedagogickej dokumentácie jednotlivých  oddelení na úseku 

ŠKD; 

 riadi pracovné porady vychovávateliek a závery z porád  predkladá v elektronickej podobe 

riaditeľke školy; 

 na základe hospitačnej činnosti hodnotí stav výchovno-vzdelávacej práce v zariadení a o 

výsledkoch informuje  riaditeľku a pedagogickú radu školy; 

 zodpovedá za účelné využitie pracovného času vychovávateliek; 

 spracováva: 

▪ spolu  s RŠ a so ZRŠ 1 koncepciu rozvoja ŠKD  na každé 2 roky, 

▪ Výchovný program ŠKD a jeho revidovanie, 

▪ Správu  výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD za uplynulý školský rok; 

▪ Školský poriadok ŠKD, 

▪ Prevádzkový poriadok ŠKD, 

▪ Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ŠKD, 

▪ spolu s vedúcou MU ŠKD Plán práce ŠKD  na celý školský rok, 

▪ mesačné a týždenné plány práce ŠKD, 

▪ spolu s RŠ  pripravuje vnútorné usmernenia, pokyny, nariadenia a príkazy... pre 

zamestnancov ŠKD; 

▪ informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovného a vzdelávacieho 

procesu v ŠKD, 

 predkladá riaditeľke školy materiály pre zriaďovateľa: 

▪ návrhy na počty prijímaných žiakov do ŠKD;  

▪ požiadavky učiteliek v ŠKD (vychovávateliek) na  rozpočet zariadenia a návrh 

materiálneho vybavenia za všetky  oddelenia ŠKD; 

▪ informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD; 

 kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny  pedagogických zamestnancov na svojom 

úseku; 

 zjednocuje požiadavky učiteliek v ŠKD (vychovávateliek) na žiakov,  

 organizuje  výmenu skúseností učiteliek v ŠKD; 

 zabezpečuje intenzívnu spoluprácu učiteliek v ŠKD (vychovávateliek) s učiteľkami 1. stupňa; 

 zabezpečuje zavádzanie Vysoko efektívneho učenia – ITV – do tretieho bloku = 

popoludňajšej činnosti žiakov v škole; 

 v spolupráci s vedúcou MZ ŠKD a ostatnými učiteľkami v ŠKD  vypracováva podľa pokynov 

riaditeľky školy  návrh celoročného plánu  práce ŠKD; 

 zodpovedá za prerozdelenie úväzkov učiteliek v ŠKD  (vychovávateliek); 

 prerokováva s učiteľkami v ŠKD  (vychovávateľkami) týždennú skladbu zamestnania  

žiakov, kontroluje osobnú prípravu učiteliek v ŠKD (vychovávateliek) na činnosť  so žiakmi; 



 

 zodpovedá za správnosť a pravidelnosť výberu režijných  poplatkov mesačne podľa zákona 

245/2008 Z. z.; pravidelne sleduje výber  a prípadné omeškania neodkladne hlási riaditeľke 

školy; 

 kontroluje evidenciu príjmu a výdaja režijných poplatkov; 

 zabezpečuje odvod režijných  poplatkov mesačne na príjmový účet  školy; 

 eviduje a oznamuje všetky poistné udalosti na svojom úseku; 

 zabezpečuje spoločenský kontakt a reprezentáciu školy; 

 zabezpečuje spolu so ZRŠ 1 estetizáciu priestorov školy na prízemí a na 1. poschodí školy – 

v traktoch 1. stupňa; 

 sleduje materiálno-technické vybavenie kabinetu ŠKD a jednotlivých oddelení ŠKD; 

 sleduje dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení,  

 sleduje evidenciu školských a pracovných úrazov; 

 zúčastňuje sa na zasadnutí operatívnej rady školy; 

 uskutočňuje hodnotenie pedagogických zamestnancov ŠKD;  

 podlieha riaditeľke školy; 

 

usmerňuje:    MZ školského klubu                         

hospitačne sleduje:   prácu v školskom klube detí 

 

 

6.  Metodik pre zavádzanie inovatívnych vzdelávacích metód a foriem prác do 

vyučovania (Vysoko efektívneho učenia — modelu Integrované tematické vyučovanie) 

 je členom gremiálnej rady školy; 

 zúčastňuje sa po  pozvaní na zasadnutí operatívnej rady školy; 

a) Metodicko-odborná činnosť 

 metodicko-odborné usmerňovanie pri postupnej realizácii projektu Integrovaného 

tematického vyučovania; 

 metodicko-odborná činnosť pri zavádzaní prvkov ITV v ZŠ  a v MŠ;  

 pravidelné návštevy tried zavádzajúcich  ITV a koučing, poradenstvo; 

 metodicko-odborná pomoc začínajúcim učiteľom v ITV; 

 metodicko-odborná pomoc učiteľom ITV v treťom vyučovacom bloku – v ŠKD; 

 metodicko-odborná pomoc učiteľom pracujúcim na rôznych úrovniach integrácie; 

 konzultácie pri príprave celoročných tém a ich skompletizovaní; 

 príprava a odborno-metodické usmerňovanie krátkodobých projektov; 

 odborno-metodická činnosť pri tvorbe celoškolských projektov; 

 odborno-metodická pomoc pri vypracovávaní metodických materiálov a ich tvorba; 

 odborno-metodická pomoc a tvorba integrovaných pracovných listov; 

 príprava konzultácie prezentácií učiva pre rodičov, na stretnutiach rodičov, detí a učiteľa – 

oslavy učenia. 

b) Vzdelávacia činnosť 

    Organizácia, zabezpečenie a realizácia: 

 cyklické vzdelávanie pre učiteľov ITV na 1. a 2. stupni a v ŠKD (raz mesačne); 

▪ výcvik Kmeňov — metód a aktivít pre sociálny rozvoj a kooperatívne vyučovanie pre 

učiteľov školy; 

▪ tematické semináre zamerané na integrovanie predmetov v jednotlivých témach; 



 

▪ výcvik techník a metód interaktívneho a zážitkového vyučovania; 

▪ konzultácie pri štúdiu ITV; 

▪ konzultácie pri tvorbe učebných programov a materiálov s problematikou ITV; 

 odborných seminárov s problematikou ITV a seminárov so zahraničnými lektormi; 

 poradenská činnosť pre rodičov a žiakov. 

c) Iné činnosti 

 1. Publikačná činnosť 

 v oblasti odborno-metodickej činnosti v ITV v pedagogických periodikách; 

 knižné vydanie metodických materiálov a pracovných listov. 

 2. Spolupráca s inými organizáciami 

 prezentácie školy;  

 spolupráca s lektormi Asociácie Susan Kovalikovej, Nadácie pre deti Slovenska, 

s pracovníkmi ŠPÚ, NÚCEM... 

 organizácia výcviku Kmeňov pre učiteľov; 

 organizácia návštev tried pre učiteľov...  

 

        V. časť 

 Čl. 6 

Vnútorná organizácia ZŠ s MŠ 

1.  Základná organizačná štruktúra 
a) Organizačná štruktúra ZŠ s MŠ  je usporiadaná so zreteľom na úlohy a  poslanie v oblasti  

    školstva a s ohľadom na zabezpečovanie  základného vzdelávania 

b) v ZŠ s MŠ na Hubeného 25 v Bratislave  sa uplatňuje viacstupňové riadenie 

▪ riaditeľka ZŠ s MŠ 

▪  špeciálna pedagogička 

▪  metodička pre zavádzanie inovačných vzdelávacích metód a foriem práce 

▪ štatutárny zástupca 

▪ pedagogický úsek 

▪ hospodársko-správny úsek 



c) základným organizačným stupňom 

sú úseky:    
Riaditeľka školy 

  
    

 

         

    

Štatutárny zástupca RŠ 

         

    

→ zastupuje riaditeľku školy na všetkých úsekoch školy 

      
 

  
 

   

1.  Pedagogický úsek 

  
    

 

         

    

      Metodička pre zavádzanie inovačných vzdelávacích 

metód a foriem práce 

  
       

    

→ riadi po metodickej stránke celý pedagogický úsek 

  
       Úsek ŠKD 

 

Úsek 1. stupňa 

 

Úsek 2. stupňa 

 

Úsek MŠ 

       vedúca školský klub detí 

– organizačne riadi PgZ v ŠKD  

ZRŠ 1. stupeň → organizačne riadi 1. st. 

 
ZRŠ 2. stupeň → organizačne riadi 2. st. 

 

ZRŠ pre MŠ →organizačne riadi  

 → organizačne riadi PgZ v  

   ŠKD 

 vychovávateľky ŠKD 

 
  vedúci MZ 1. stupňa  

 
 vedúci PK podľa plánu školy 

 

•  učiteľky MŠ 

 vedúca MZ ŠKD 
 
 vedúci PK  cudzích jazykov 

 
 výchovný poradca  

 

•   upratovačky v MŠ 

 koordinátor voľného času 

 

 vedúci pedagogickej  sekcie 1. st. 

 

 koordinátor výchovy k manželstvu a 
rodičovstvu 

  

  

 koordinátor školy podporujúcej zdravie 

 projektový manažér  
 koordinátor protidrogovej prevencie 

   koordinátor zdravej výživy 
  

 koordinátor žiackej školskej rady 

  
 koordinátor projektu CHIPS 

  koordinátor ŠvP, LVVK, školských 

výletov, exkurzií, športových kurzov...  
 projektový manažér 

 
 koordinátor informatizácie 

   vychovávateľky v ŠKD 
 
 koordinátor projektu ZELENÁ ŠKOLA 

 
 špeciálny pedagóg 

  

  
  učitelia primárneho vzdelávania 

 
  učitelia nižšieho stredného vzdelávania 

  

  
  lektori krúžkovej činnosti 

         

 

 

  
       
   

   
2. Hospodársko-správny úsek = prevádzkové  oddelenie 

školy    

 

 

 

 

 
 

     

 
 

 

    

Vedúca úseku = sekretárka riaditeľky školy → 
organizačne riadi:  

 ekonómka školy        školník                     záhradník 

 tajomníčka                  kuriči                       upratovačky 

 tajomníčka školy                                         záhradník 

                                                                            upratovačky 
 

  
    

 

  

    
3. Zariadenia školského  stravovania  

  
       

    
  vedúca ZŠS → organizačne riadi zamestnancov v ZŠS 

  

    

 kuchárka 

  

    

 pomocné kuchárky ZŠS 

  



 

          VI. časť 

Čl. 7 

Štruktúra kariérových pozícií v ZŠ s MŠ 

       

Pozície vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ, Hubeného 25, Bratislava 

riaditeľka školy 

zástupca riaditeľky školy pre materskú školu 

zástupca riaditeľky školy pre 1. stupeň ZŠ (primárne vzdelávanie) 

zástupca riaditeľky školy pre 2. stupeň ZŠ nižšie stredné  vzdelávanie 

vedúci školského klubu detí 

Kariérové pozície ďalších pedagogických zamestnancov 

výchovný poradca 

uvádzajúci učiteľ 

vedúci metodického združenia učiteľov materskej školy 

vedúci metodického združenia primárneho vzdelávania 

vedúci metodického združenia školského klubu detí 

vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných 

predmetov 

vedúci predmetovej komisie výchovných  predmetov 

vedúci predmetovej komisie prírodovedných predmetov 

vedúci predmetovej komisie cudzích jazykov 

koordinátor inovačných metód a foriem vzdelávania 

koordinátor environmentálnej výchovy 

koordinátor zdravotnej výchovy 

koordinátor projektu ZELENÁ ŠKOLA 

koordinátor primárnej  prevencie 

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

koordinátor rovesníckej podpory v rámci projektu Chipsu  

koordinátor činnosti žiackej školskej rady 

projektový manažér  

Koordinátor  voľného času 

Koordinátor ŠvP, LVVK, školských výletov, exkurzií a športových kurzov... 

 

 



 

            VII. časť 

Čl. 8 

Povinnosti a právomoci zamestnancov  ZŠ s MŠ 

 
Rozsah pôsobnosti práv a povinností pracovníkov ZŠ s MŠ vyplýva z právnych predpisov a ďalších 

opatrení, pracovného poriadku, pracovnej náplne, podrobnejšie v osobitnej časti. 
 

        VIII. časť 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov  ZŠ s MŠ.  

2.  Vedúci zamestnanci školy  sa s obsahom organizačného poriadku ZŠ s MŠ  zoznámia do 15 dní od 

jeho vydania  

3.  Všetci zamestnanci ZŠ s MŠ sa  s obsahom organizačného poriadku ZŠ s MŠ  zoznámia najneskôr 

do 30 dní. 

4.  Povinnosť zoznámenia sa s obsahom organizačného poriadku ZŠ s vyplýva aj voči novoprijatým 

zamestnancom. 

5.  Za oboznámenie sa s obsahom organizačného poriadku ZŠ s MŠ  zodpovedajú vedúci jednotlivých 

organizačných úsekov školy. 

6.   Vydaním tohto organizačného poriadku stráca účinnosť Organizačný poriadok vystavený 

septembri 2009. 

7.  Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa Bratislava 12.10.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osobitná časť organizačného poriadku ZŠ s MŠ, Hubeného 25, Bratislava 

 

1. Hospodársko-správny úsek ZŠ s MŠ 

 

1.1 Sekretárka riaditeľky ZŠ s MŠ  

▪ Sekretárka riaditeľky ZŠ s MŠ podlieha priamo riaditeľke ZŠ s MŠ a v jej neprítomnosti 

štatutárnemu zástupcovi.   

▪ Sekretárka riaditeľky ZŠ s MŠ Je vedúcou zamestnankyňou všetkých zamestnancov na 

hospodársko-správnom (prevádzkovom) úseku. 

▪ Plní nasledovné úlohy: 

– Riadi úsek hospodársko-správnych zamestnancov => 

 vedie kolektív zamestnancov na svojom úseku k pracovnej a realizačnej činnosti tak, aby sa 

zabezpečilo kvalitatívne, kvantitatívne, hospodárne a včasné plnenie úloh školy; 

 vytvára podmienky pre plynulý a bezporuchový chod školy na svojom úseku; 

 navrhuje rozvoj a zlepšovanie metód práce; 

 zodpovedá za plnenie všetkých vnútorných predpisov, smerníc, metodických pokynov, 

nariadení a príkazov RŠ pedagogickými zamestnancami na svojom úseku; 

 účelne deleguje časť kompetencií na podriadených pracovníkov, aby sa podnecovala ich 

iniciatíva; 

 navrhuje riaditeľke ZŠ s MŠ zamestnancov na ocenenie ich práce  – upozorňuje riaditeľku 

školy na porušenia právneho poriadku v  činnosti školy a navrhuje opatrenia na odstránenie 

právneho stavu; 

 vedie evidenciu dochádzky všetkých  zamestnancov ZŠ s MŠ; 

 zabezpečuje zastupovanie neprítomných nepedagogických zamestnancov; 

 vypracúva mesačné výkazy zastupovania za neprítomných nepedagogických zamestnancov; 

 vedie evidenciu zastupovania, čerpania náhradného voľna, dovoleniek, lekárskych vyšetrení 

nepedagogických  zamestnancov; 

 kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny nepedagogických zamestnancov na svojom 

úseku; 

 vytvára podmienky pre plynulý a bezporuchový chod jej podriadených zamestnancov; 

 navrhuje rozvoj a zlepšovanie práce; 

 kontroluje prácu školníka => kontroluje zošit závad v zborovni školy a  dbá o to, aby 

údržbárske  a remeselnícke práce boli uskutočňované priebežne; 

 kontroluje  upratovanie priestorov správnymi zamestnancami a usmerňuje  ich prácu; 

 kontroluje prácu záhradníka školy; 

 zabezpečuje dodanie podkladov k hodnotiacej správe školy vedúcich jednotlivých úsekov 

podliehajúcich pod jeho priamu riadiacu činnosť v elektronickej  podobe; 

 zúčastňuje sa na zasadnutí operatívnej rady školy a vytvára z nej písomný zápis; 

 zodpovedá za správnu archiváciu prijatej a odoslanej pošty organizácie; 

 zodpovedá v plnej miere:  

 za dodržiavanie pokynov bezpečnosti pri práci v kolektíve správnych zamestnancov –  

prevádzkových zamestnancov, za ich vstupné poučenie pri nástupe do pracovného 



 

pomeru na pracovisko, za používanie a pridelenie  predpísaných ochranných pomôcok. 

Podpísané poučenie o bezpečnosti práce zakladá ihneď do agendy školy. 

 odovzdanie všetkých podkladov k podpísaniu zmluvy nových zamestnancov organizácie; 

 upozorňuje na organizačný a pracovný poriadok nových  zamestnancov, vedie o tom 

písomnú evidenciu; 

 kvalitne pripravené podklady k spracovaniu miezd pre referentku PAM (úplne vypísané 

dovolenkové lístky, žiadosti o náhradné voľno...); 

– Zabezpečuje odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s výkonom riaditeľky  

   školy a to najmä:  

 vedie a sleduje termínovník pracovného programu riaditeľky školy; 

 pripravuje a zvoláva operatívne  a gremiálne porady riaditeľky školy, vyhotovuje  zápisnice 

z týchto porád, výpis úloh podľa rozhodnutia riaditeľky,  sleduje ich plnenie; 

 spracúva a vybavuje všetky písomnosti riaditeľky a jej  zástupkýň, vedie ich evidenciu, 

zabezpečuje vyhotovenie, rozdelenie, expedíciu a evidenciu  všetkých vnútroorganizačných 

noriem, príkazov a pokynov; 

 predkladá riaditeľke na podpis všetky písomnosti určené na  expedíciu mimo organizácie, 

všetky zásielky doručené do organizácie; 

 vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty úseku riaditeľky; 

 vedie agendu a registruje rozhodnutia riaditeľa školy; 

 vedie agendu prijímania žiakov do školy, registruje žiadosti o prijatie žiakov do školy, žiadosti 

o prestupy...; 

 vedie agendu a registruje žiadosti do zamestnania; 

 vybavuje korešpondenciu podľa presných pokynov RŠ; 

 vybavuje žiacku agendu; 

 úzko spolupracuje s tajomníčkou školy; 

 úzko spolupracuje s referentkou PaM, sústreďuje podklady pre referentku PaM; 

 spracováva dochádzku zamestnancov základnej školy v elektronickej podobe; spracováva 

podklady pre personalistku a mzdárku školy; 

 zabezpečuje prvotný styk s osobami, ktoré nie sú zamestnané u zamestnávateľa, ich 

usmernenie respektíve ohlásenie u zamestnanca, ku ktorému podľa požiadaviek prislúchajú, 

v prípade nemožnosti zabezpečiť priamy kontakt s ďalšími zamestnancami, sekretárka 

zabezpečí vhodným spôsobom dohodnutie iného kontaktu (telefonicky, dohodnutie stretnutia 

na inú dobu a podobne); 

 vykonáva ohlásenie všetkých osôb (vrátane zamestnancov či žiakov), ktoré majú záujem vojsť 

do kancelárie riaditeľky školy; 

 vedie evidenciu požiadaviek zamestnancov školy na zvyšovanie  kvalifikácie a predkladá ich na 

schválenie riaditeľke na  zvyšovanie kvalifikácie na základe rozhodnutia riaditeľky  školy; 

 zabezpečuje kontakt so Školským úradom a  inými inštitúciami; 

 včas vybavuje podpísanie pracovnej zmluvy; 

 sprostredkováva mliečny program v škole prostredníctvom firmy Rajo; 

 realizuje servis nápojov pri rokovaniach riaditeľky školy; 

 plní príkazy riaditeľky ZŠ nad rámec svojho popisu činnosti; 

 zastupuje tajomníčku v prípade dlhodobej práceneschopnosti – pokladňa. 



 

1.2 Tajomníčka a referentka pre ekonomicko-hospodársku činnosť 

▪ Tajomníčka a referentka pre ekonomicko-hospodársku činnosť podlieha vedúcej hospodársko- 

správneho úseku  

▪ Tajomníčka a referentka pre ekonomicko-hospodársku činnosť plní nasledovné úlohy: 

 vykonáva pokladničné operácie (výber prostriedkov z peňažného ústavu do pokladne školy, 

výdaj prostriedkov z pokladne školy, vklad prostriedkov z pokladne školy na účet 

v peňažnom ústave) a vedie o nich pokladničnú knihu a eviduje pokladničné doklady; 

 vedie zvlášť pokladňu bežného účtu a rezervného účtu; 

 je oprávnená prijímať do pokladne prostriedky od zákonných zástupcov žiakov, žiakov 

a iných osôb na základe platných právnych noriem SR a predpisov organizácie (úhrada 

poplatkov za vzdelávanie a výchovu, čiastočná úhrada nákladov spojených so 

zabezpečením žiakov, administratívne poplatky, peňažné dary a pod.) 

 má hmotnú zodpovednosť za finančné prostriedky, ktoré sa nachádzajú v pokladni školy; 

 dbá aby pokladničná hotovosť prostriedkov z bežného účtu neprekročila stanovenú sumu; 

 dbá aby pokladničná hotovosť prostriedkov z účtu rezervného fondu neprekročila 

stanovenú sumu; 

 priebežne sleduje stav účtov školy; 

 priebežne zaznamenáva čerpanie rozpočtu školy a na požiadanie ho bezodkladne predloží 

riaditeľke školy a ekonómke školského úradu; 

 predkladá likvidačné listy riaditeľke školy priebežne počas celého mesiaca; 

 predkladá účtovné doklady a pokladničné knihy na kontrolu ekonómke školy a to najmenej 

jedenkrát mesačne; 

 úzko spolupracuje s ekonómkou školy, spracováva podklady pre ekonómku školy; 

 vedie evidenciu pohľadávok;  

 vedie pokladničnú agendu a finančnú pokladňu; 

 vykonáva agendu súvisiacu s vysielaním zamestnancov na služobné cesty v rámci pobytu 

žiakov v ŠvP a LVVK, exkurzií, výletov a pod.; 

 kontroluje, vykonáva a zabezpečuje likvidáciu dodávateľských  faktúr i zo ŠvP; 

 zabezpečuje hospodárenie s prostriedkami riaditeľky určenými na pohostenie, občerstvenie 

a dary; 

 eviduje zbierku zákonov, vyhlášky, predpisy a normy PO a BOZP, všetky revízie; 

 eviduje úrazy; 

 vedie evidenciu osobných kariet na zverené predmety; 

 v prípade potreby zastupuje niektoré činnosti sekretárky školy; 

 vedie archívnu knihu na základe Registratúrneho poriadku školy; 

 zodpovedá a vykonáva archiváciu a skartáciu spisových materiálov podľa registratúrneho a 

skartačného poriadku; 

 zabezpečuje objednávky potrebných tlačív na základe pokynov riaditeľky školy; 

 zabezpečuje objednávky učebníc; 

 zabezpečuje objednávky potrebných tlačív na základe pokynov riaditeľky školy; 

 spolupracuje pri príprave podkladov k vyraďovaniu a likvidácii prebytočného a 

neupotrebiteľného majetku; 

 vykonáva komplexné zabezpečenie správy majetku organizácie; 

 riadi výkon inventarizácie a jej vysporiadanie; 



 

 vykonáva inventarizáciu majetku školy na základe požiadaviek riaditeľky školy a 

nasledovného  vysporiadania vzniknutých rozdielov; 

 pripravuje podklady k vyraďovaniu a likvidácii prebytočného  a neupotrebiteľného majetku; 

 spracúva podklady pre komisiu pre ocenenie neupotrebiteľného  národného majetku;  

 vykonáva a spracúva inventarizáciu tohto majetku s návrhom  na vysporiadanie; 

 podľa osobitných predpisov zodpovedá za pokladničné operácie; 

 pomáha pri kontraktačnom zabezpečovaní dodávky a odber el. energie, zem. plynu a 

tepelnej energie; 

 zabezpečuje kontakty s poisťovňou pri rôznych poistných udalostiach; 

 eviduje a robí vyúčtovania všetkých projektov a dotácií; 

 eviduje ceniny; 

 vykonáva komplexné zabezpečenie správy majetku organizácie; 

 realizuje fotokopírovacie práce pre učiteľov; 

 zúčastňuje sa na zasadnutí operatívnej rady školy; 

 plní príkazy priamej nadriadenej a riaditeľky ZŠ nad rámec svojho popisu činnosti. 

 

1.3. Ekonómka školy 

 Ekonómka školy vytvára ekonomické podmienky pre plnenie úloh školy; 

 podlieha riaditeľke školy; 

 je členkou gremiálnej rady školy; 

 Vykonáva: 

 vypracúva návrh plánu a rozpočtu, rozpisuje ho vo všetkých  ukazovateľoch vytvára 

ekonomické a finančné podmienky pre plnenie úloh  školy; 

 vo svojej činnosti sa riadi všeobecnými a špeciálnymi  predpismi v oblasti hospodárenia 

so  spoločenským vlastníctvom a  schváleným rozpočtom a plánom; 

 spracúva ekonomické informácie, potrebné štatistické  ukazovatele a zostavuje rozbory  

hospodárenia ZŠ s MŠ; 

 prerokúva s riaditeľkou školy finančné a plánovacie objemy pre  činnosť ZŠ s MŠ: 

 zostavuje a upravuje plán a rozpočet na určité obdobie; 

 rozpisuje a upravuje schválený rozpočet pre školu ako právny  subjekt; 

 spracúva určené štatistické výkazy za príslušné obdobie; 

 spracúva účtovnú agendu z prevádzkovej činnosti ZŠ s MŠ; 

 zodpovedá za zverené finančné prostriedky a ostatné ceniny; 

 sumarizuje inventarizáciu majetku v budove školy  s návrhom na jej vysporiadanie; 

 ďalej vykonáva tieto práce: 

▪ komplexne zabezpečuje agendu spojenú s požadovanými  účtovnými zostavami 

hospodárenia organizácie a predkladá k nim  príslušné výkazy; 

▪ zodpovedá za správne účtovanie všetkých bankových operácií  na výdavkovom, 

príjmovom, depozitnom, darovacom účte, účte  sociálneho fondu a pokladničných 

operácií týkajúcich sa  hospodárenia organizácie; 

▪ vedie evidenciu pohľadávok nájomného, účtuje poplatky od  rodičov za pobyt detí 

v ŠKD a MŠ; 

▪ sleduje plnenie zmlúv a iných záväzkov vyplývajúcich z dohôd  o náhradách škody, 

uznaním dlhu, zo zmlúv o nájmoch a podnájmoch  nebytových priestorov bytov, 

poistných zmlúv atď.; 



 

▪ prípady porušenia povinností /neplatenie/ zo strany účastníkov  zmlúv, dlžníkov 

signalizuje riaditeľke školy na doriešenie; 

▪ zabezpečuje v súvislosti s uvedeným predloženie príslušnej  dokumentácie písomne 

a včas, aby nedošlo k premlčaniu pohľadávok; 

▪ vedie evidenciu pohľadávok ZŠ s MŠ a sleduje ich pohyb; 

▪ pravidelne sleduje, analyzuje rozpočet a bilancie spotreby palív a energie; 

▪ rokuje s riaditeľkou školy s prenajímateľmi priestorov školy o podmienkach 

prenájmov; 

▪ zúčastňuje sa po  prizvaní na zasadnutí operatívnej rady školy. 

 

1.4.  Referentka personálnej a mzdovej činnosti - PaM 

 Referentka personálnej a mzdovej činnosti na oddelení PaM podlieha priamo riaditeľke  

školy; 

 Referentka personálnej a mzdovej činnosti má najmä  tieto kompetencie: 

 kontrolnú činnosť práce referentky PaM vykonáva riaditeľka školy; 

 riadi a zabezpečuje personálne, pracovné a mzdové pomery v  celej organizácii a vydáva 

o tom predpísané dokumenty; 

 zabezpečuje v spolupráci s EO ŠÚ  príslušný objem finančných  prostriedkov; 

 s riaditeľkou školy prerokúva vzťahy týkajúce sa  personalistiky a mzdovo-pracovnej 

oblasti; 

 vedie agendu vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru,  vystavuje príslušné 

zmluvy a ďalšie dokumenty; 

 zodpovedá za mzdovú oblasť zamestnancov ZŠ s MŠ; 

 zabezpečuje a realizuje mzdovú agendu, zodpovedá za správny  výpočet nemocenských 

dávok; 

 plní ohlasovaciu povinnosť voči  zdravotníckym poisťovniam a ďalších náležitostí v 

súvislosti  s predpismi a oprávnenými nárokmi pracovníkov; 

 vykonáva ďalšie odvody, právoplatné zrážky z platov, splátky  z pôžičiek a poistného za 

zamestnancov  organizácie; 

 v súčinnosti s príslušným odborovým orgánom pripravuje  podklady za organizáciu pre 

Kolektívnu zmluvu na úseku PaM; 

 zameriava sa na dodržiavanie finančnej, cenovej a mzdovej  disciplíny; 

 Ďalej vykonáva tieto práce: 

 novoprijatým zamestnancom pri vzniku pracovného pomeru  vystaví do troch dní: 

▪ pracovnú zmluvu v zmysle pracovno-právnych predpisov a podľa pokynov riaditeľky 

školy; 

▪ oznámenie o funkčnom plate; 

▪ náplň práce; 

▪ povinnosti zamestnanca na danom úseku; 

 zodpovedá za správne mzdové zaradenie zamestnancov podľa katalógu činností 

a zákona o pedagogických  a odborných zamestnancoch; 

 zodpovedá za správnosť priznávania premenlivých zložiek mzdy  pedagogických a 

ostatných zamestnancov; 

 zodpovedá za dodržiavanie stanovených limitov nadčasovej  práce; 



 

 zodpovedá za správnosť výpočtu odmeny pre pracovníkov  vykonávajúcich práce na 

základe dohôd o vykonaní prác mimo  pracovný pomer; 

 zodpovedá za správnosť priznaných nárokov vyplývajúcich z  dohôd o zvyšovaní 

kvalifikácie; 

 vystavuje evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia,  vystavuje žiadosti o dôchodok, 

vykonáva odhlasovaciu povinnosť u  všetkých pracujúcich dôchodcov; 

 zodpovedá za včasnosť a správnosť podávania mesačných zmien  týkajúcich sa 

zamestnaca, či už zmeny osobné, platové, vyplácanie  rodinných prídavkov a nárokov 

dávok nemocenského poistenia; 

 zodpovedá za správnosť a oprávnenosť vykonávania všetkých  druhov zrážok zo mzdy 

/napr. pôžičky, sporenia, exekúcie, poistky  a pod./ 

 agendu spracováva na počítači; 

 mzdy spracováva do dvanásteho kalendárneho dňa v mesiaci; 

 za svoju prácu plne zodpovedá riaditeľke školy. 

 

1.5 Školník 

▪ K hlavným povinnostiam školníka patrí podporovať hladkú prevádzku školy a starať sa 

iniciatívne o to, aby sa prevádzka nenarušovala,  

▪ usmerňuje a kontroluje prácu zadávanú pracovníkom z iných firiem,  

▪ presviedča sa o správnosti a kvalite vykonávaných prác a množstve dodaného materiálu.  

▪ Všeobecné povinnosti školníka: 

 Je povinný vykonávať najmä drobné údržbárske práce a  domovnícke práce, udržiavať 

poriadok v škole; 

 preberá prácu školskej  údržby, dodávateľov a pod. Po skontrolovaní odvedených prác  

predkladá vidovanú faktúru, príp. inú dokumentáciu cez hospodársko-správny úsek na 

podpis riaditeľke školy; 

 Periodicky a operatívne kontroluje dodržiavanie ustanovení  v oblasti požiarnej ochrany 

na ZŠ. Zo zistených skutočností  navrhuje štatutárnemu zástupcovi návrh opatrení, plní 

ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z predpisov o  požiarnej ochrane. 

 Plní ďalšie úlohy, ktorými ho poveria vedúci zamestnanci školy (napr.: je nápomocný pri 

inventarizačných prácach a pod.). 

▪ Vykonáva predovšetkým tieto práce : 

 zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy; 

 dbá o to, aby školská budova bola včas otvorená (o 6:00 hod) i zatvorená (o 21:00 

hod), aby sa učebne, v ktorých  sa bude vyučovať včas odomkli, vyvetrali, upratali  a v 

zimnom období i riadne vykúrili;  

 po ukončení prevádzky školy celú budovu prekontroluje, zabezpečí  a  uzamkne, 

skontroluje uzavretie všetkých okien a uzamknutie  všetkých miestností a dvier; 

 zabezpečuje nákup čistiacich prostriedkov;  

 vedie príručný sklad; 

 rozdeľuje čistiace potreby a pomôcky  upratovačkám a dbá o ich efektívne využitie; 

 dbá, aby si žiaci riadne očistili obuv a všade udržiavali  čistotu budovy a jej priestorov; 

 pomáha žiakom pri nehodách a náhlom ochorení, dbá, aby sa  dodržiaval vnútorný 

poriadok školy; 



 

 dbá o to, aby sa vodovodné, elektrické, plynové a iné  zariadenie budovy udržiavalo v 

dobrom technickom stave; 

 ak nemôže remeselné práce odvádzať sám, tak to ihneď zahlási vedúcej hospodársko-

správneho úseku, resp.  riaditeľke školy; 

 čistí chodník pozdĺž školy ; 

 prezerá odpadové rúry, krytinu strechy a upozorňuje na  nedostatky; 

 pri remeselných prácach vedie záznam v zošite závad o  príkazoch a uskutočnení práce, o 

tom, ako dlho trvali, o  množstve a druhu dodaného materiálu. Dbá o to, aby údržbárske  

práce a remeselnícke práce boli uskutočňované pracovníkmi  organizácií na faktúru. 

Uvedenú evidenciu na požiadanie predkladá vedeniu školy; 

 v spolupráci s vedením školy sa podieľa na MTZ školskej  prevádzky; 

 dbá o efektívne využitie vlastnej pracovnej doby, každý  odchod z pracoviska oznamuje 

priamemu nadriadenému na hospodársko-správnom úseku; 

 dbá o nenarušovanie vyučovania ( napr. pohyb nepovolaných  osôb v škole a pod.); 

 nájdenie predmetov väčšej hodnoty hlási sekretárke školy; 

 všetkých opravárov, majstrov a revíznych technikov sprevádza po škole. Kontroluje 

ukončenie ich prác; 

 vykonáva údržbárske práce: 

– v rámci údržby vykonáva práce aj v priestoroch školskej kuchyne a jedálne a MŠ; 

– dbá o čo najrýchlejšie  odstránenie závad; 

– vykonáva aj väčšie remeselné práce  ak nie je potrebné zavolať odborného 

remeselníka 

– sleduje zošit závad, odstraňuje ich; 

– v zimnom období odstraňuje sneh z chodníkov v okolí školy 

– v letnom období kosí trávu v areáli školy; 

– nakupuje materiál potrebný na opravu vykonaných prácach vedie evidenciu; 

– udržuje v poriadku skladové priestory; 

 vykonáva sanitnú inštaláciu:  

– upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, výlevky, záchodovej nádrže,  

zrkadla, konzol, vešiakov; 

– nastavenie WC splachovačov; 

– výmena WC sedadiel; 

– oprava, výmena výtokového ventilu – kohútika; 

– oprava batérie; 

– výmena tesnenia;  

– čistenie odpadových guličiek; 

– oprava sprchy pevnej alebo hadicovej; 

– oprava, výmena ochranných rámov na drezoch a výlevkách; 

– výmena sedadla záchodovej misy; 

– vyčistenie a vyregulovanie záchodovej nádrže; 

– vyčistenie sifónov; 

– udržovanie a čistenie vodovodnej šachty;  

– čistenie strešných zvodov a ich okolia; 

– kontrola strechy 1 x mesačne; 

 vykonáva vodoinštalačné práce: 



 

– výmena tesnení vodovodných batérií; 

– výmeny zvrškov a výtokových ramienok; 

– čistenie a utesňovanie odpadov umývadiel a sifónov drezov; 

– upevňovanie konzol umývadiel; 

– 1 x ročne premazanie všetkých ventilov. 

 vykonáva údržbu e lektrických  zariadení: 

– opravuje  a vykonáva údržbu elektrického a strojového zariadenia; 

– výmenu žiaroviek, štartéra, žiarivky; 

– výmenu vypínačov a zásuviek; 

– výmenu poistiek; 

– výmenu ochranného skla na osvetľovacom telese; 

– vizuálnu kontrola prenosných elektrických spotrebičov (predlžovacích šnúr); 

 vykonáva údržbu  plynoinštalácie 

– vyčistenie roštov na plynovom vedení; 

– optická kontrola hlavného uzáveru plynu; 

 vykonáva zámočnícke práce:  

– výmena kľučiek, štítkov, zámkov a vložiek dverí, kovaní okien školského nábytku; 

– opravu, výmenu kľučiek na dverách a oknách; 

– opravu, výmenu štítkov, zámkov, vložiek do zámkov a kľúčov na dverách;   

– opravu, výmenu zámkov a kovania na nábytku;  

 vykonáva  stolárske práce:  

– jednoduchú opravu školského nábytku; 

– upevňovanie vešiakov, garníž, žalúzií  a ostatných drobných predmetov; 

– jednoduché opravy dverí, okien, roliet; 

 vykonáva  jednoduché opravy podláh: 

– opravu uvoľnených dlaždíc, upevnenie prahu 

– upevnenie podlahových líšt 

 uskutočňuje zasklievanie 

– výmenu tabuľového skla u okien, sklených vitrín prístupných z hľadiska bezpečnosti 

práce; 

 uskutočňuje  murárske práce: 

–  bežné drobné opravy omietok maltovou zmesou resp. sadrovaním 

– sadrovanie dier po klincoch sa 

– dorovnanie odrazených rohov stien  

 realizuje maliarske a natieračské práce: 

– drobné maliarske a natieračské práce; 

– pretretie znečistených plôch; 

– drobné opravy po murárskych opravách;  

– opravy malých plôch po obrúsení starého náteru; 

 ďalšie povinnosti: 

– stará sa o signalizačné zariadenie, požiarne hydranty a hasiace prístroje; 

– stará sa o školské hodiny a prevádzku zvonenia; 

– udržuje v dobrom stave a v poriadku údržbársku dielňu a skladovacie priestory, 

zabezpečuje plnenie požiarnych a bezpečnostných noriem tak, aby nebola ohrozená 

bezpečnosť osôb, školských budov alebo zariadenia školy, 



 

– zamyká školské budovy, keď sa presvedčí, že je v nich zhasnuté, vypnuté všetky 

elektrospotrebiče, uzavreté prívody vody a plynu, uzavreté všetky okná a miestnosti 

a keď sa presvedčí, že v budovách sa nezdržuje žiadna osoba, 

– dbá, aby boli v poriadku všetky kľúče, zámky a vykonáva všetky opravy a údržbu 

vnútorného zariadenia školy; 

– vyvesuje a sníma štátne zástavy, podľa potreby ich dáva ich  vyčistiť,  

– pomáha zabezpečovať výzdobu školy; 

– pomáha vedeniu školy zabezpečovať podujatia a akcie konané v pracovnom čase, 

mimo pracovného času i v čase pracovného voľna; 

– mesačne sleduje a eviduje spotrebu: 

 elektrickej energie na elektromere; 

 tepla na merači tepla vo výmenníkovej stanici;  

– týždenne sleduje a eviduje stav vodného a stočného na vodomere.  

– denne vykonáva prehliadku sociálnych zariadení z dôvodu možného úniku vody;   

– v  termínoch k 1.1.. 1.7. a 1.9. bežného roku nahlasuje spotrebu: 

 elektrickej energie, 

 vodného a stočného  

 tepla   

vedúcej hospodársko-správneho úseku  v termíne vždy do 5 dní od uvedených 

sledovaných termínov; 

 má na starosti sklad CO, vykonáva inventarizáciu majetku CO spolu so štatutárnym 

zástupcom RŠ;  

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

nadriadeného zamestnanca; 

 ďalej je povinný konať v súlade  s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti 

ustanovené  Zákonom o verejnej službe, Zákonníkom práce a Pracovným poriadkom. 

▪ Zvláštne úlohy a povinnosti : 

 zabezpečuje obranyschopnosť žiakov a osadenstva školy (kontrolou a udržiavaním 

hydrantov, priechodnosťou požiarnych schodísk a pod.); 

 pred zimným obdobím obnovuje označenie kanalizačných prípojok na viditeľných 

miestach a zabezpečuje posypový materiál, zabezpečí vypustenie vonkajších 

polievacích rozvodov a ich ochranu, nákup a vyhotovenie dostatočného množstva 

pracovného materiálu na odhŕňanie snehu a pod.; 

 sleduje a zabezpečuje ochranu pieskoviska v MŠ. 

 

1.6  Kurič/kurička 
▪ Kurič/kurička podlieha vedúcej hospodársko-správneho úseku  

▪ Kurič/kurička plní nasledovné úlohy: 

 Obsluhuje teplovodné a horúcovodné kotoly systému ústredného vykurovania 

s výkonom kotlov 2 x 660 kW a 1x 420 kW; 

 zabezpečuje prevádzku kotolne s celodennou prevádzkou na plynové palivo 

s poloautomatizovaným meraním vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch; 

 zodpovedá za kúrenie a údržbu kotolne v ZŠ s MŠ; 

 denne kontroluje spotrebu plynu pri vykurovaní budovy; 

 denne zapisuje stavy spotreby plynu. 



 

1.7 Záhradník 

▪ Záhradník/záhradníčka podlieha vedúcej hospodársko-správneho úseku;  

▪ Záhradník/záhradníčka plní nasledovné úlohy:  

 upravuje a zabezpečuje  údržbu okolia budovy školy, záhradnícke práce, kosenie, výsadbu 

drevín; 

 stará sa o kvetinové záhony, trávniky, stromy, kry, živý plot  v areáli školy a jej okolí; 

 chráni vegetáciu pred škodcami a chorobami pomocou chemických prípravkov; 

 ošetruje rastliny; 

 opravuje záhradné náradie.  

 

1.8 Upratovačka v  ZŠ 

▪ Upratovačka podlieha vedúcej hospodársko-správneho úseku  

▪ Upratovačka plní nasledovné úlohy: 

 vykonáva dozor pri rannom vstupe do budovy školy; 

 neskoršie príchody žiakov na vyučovanie zapisuje do knihy neskorých príchodov; 

 zodpovedá za poriadok vo vstupnej hale školy; 

 cudzie osoby zapisuje do knihy návštev pri ich vstupe do budovy; 

 kontroluje pohyb cudzích osôb po budove; 

 pri vstupe ľudí z rôznych firiem, ktorí vykonávajú prácu v prospech školy hlási ich príchod 

vedeniu školy a školníkovi; 

 po vyučovaní upratuje určené priestory, v týchto priestoroch každý deň: 

▪ zametá, 

▪ čistí šmuhy z linolea, 

▪ utiera podlahy namokro, 

▪ vynáša smeti,  

▪ utiera prach (skrine, parapety, v laviciach,...),   

▪ tam, kde je koberec, vysáva, 

▪ polieva kvety, 

▪ v priestoroch WC a umyvární dezinfikuje, všetko upratuje namokro aj kľučky; 

 zistené závady okamžite zapisuje do Knihy závad, väčšie závady  s možnosťou ohrozenia 

majetku školy alebo života hlási  školníkovi; 

 šetrí pridelené materiálne a čistiace prostriedk; 

 raz mesačne čistí radiátory; 

 2-krát do roka umýva okná a dvere; 

 2-krát do roka robí veľké upratovanie (jarné prázdniny,  hlavné prázdniny); 

 plní i ďalšie úlohy určené  vedúcou hospodársko-prevádzkového úseku a riaditeľkou 

školy; 

 podľa potreby okrem veľkého upratovania umýva dvere a sokle v triedach a na 

chodbách. 

 

 

 

 



 

1.9 Upratovačka v  MŠ 

▪ Upratovačka v MŠ je priamo podriadená – zástupkyni i materskej školy; 

▪ Upratovačka v MŠ má nasledujúce povinnosti: 

 vykonáva bežné upratovanie, dbá na udržiavanie  čistoty a poriadku vo zverenom objekte; 

 denne pri otvorených oknách  utiera na vlhko  podlahu všetkých  pridelených priestorov. 

 Podľa potreby  použije po umytí  podlahy  samoleštiace  prostriedky – min. dvakrát do 

týždňa. Priestory, ktoré sú pokryté kobercami  čistí minimálne  dvakrát v týždni 

vysávačom; 

 v triedach a pridelených priestoroch  denne  utiera prach,  čistí priestory pod radiátormi, 

dezinfikuje umývadlá, vynáša odpadky; 

 podľa potreby, ale minimálne dvakrát  do týždňa , utiera prach na chodbách, schodištiach, 

madlách na zábradlí a kovových konštrukciách. /podľa potreby;  

 umýva dvere, zárubne, olejový náter dvier a stien  minimálne  raz mesačne; 

 denne  sa stará sa o čistotu a dezinfekciu pridelených sociálnych zariadení; 

 denne po zahájení prevádzky  umýva a vysáva podlahu pridelených priestorov; 

 trikrát do roka umýva a čistí všetky typy okien.  V prípade  znečistenia čistí okná 

priebežne;  

 denne  vyčistí priestory pridelených šatní; 

 vykonáva  upratovanie po remeselníkoch (maliaroch, murároch); 

 podľa  potreby  vykonáva ručné čistenie  komunikácií a plôch  zametaním, umývaním, 

zbieraním, zoškrabávaním a zhŕňaním nečistôt všetkého druhu vrátane udržiavania  

priechodnosti  odpadových guľôčok; 

 podľa potreby a pokynov nadriadeného  zamestnanca  zastupuje neprítomné 

upratovačky; 

 podľa pokynov vykonáva službu na vrátnici; 

 podáva  základné informácie  o prevádzkovom poriadku školy. Informuje občanov, 

prípadne právnické  alebo fyzické osoby o príslušnosti  vnútorných  útvarov alebo 

konkrétnych zamestnancov, na ktorých sa môžu občania obrátiť  so svojimi  podnetmi, 

dopytmi  alebo sťažnosťami; 

 v prípade výskytu prenosných alebo infekčných  chorôb sa riadi  príkazmi hygienicko-

epidemiologickej stanice; 

 po skončení upratovania uzatvorí všetky okná, povypína všetky elektrické osvetlenia, 

skontroluje vypnutie elektrických spotrebičov a pozamyká dvere  na všetkých 

miestnostiach a spojovacích chodbách. Pri odchode  z budovy  školy uzamkne  vchodové 

dvere; 

 riadne hospodári s prostriedkami zverenými organizáciou, stráži a chráni ich pred 

poškodením, stratou či zničením. 

 pri výkone svojej práce dodržiava v čistote pridelený rajón, počas prázdnin sa podieľa  na 

upratovaní skladov;  

 pri vykonávaní pracovnej činnosti spolupracuje s ostatnými 

zamestnancami školy; 

 pracuje svedomito a riadne podľa svojich síl a schopností. 

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



 

nadriadeného zamestnanca. Ďalej je povinný konať v súlade  s verejným záujmom a plniť 

všetky povinnosti ustanovené  Zákonom o verejnej službe, Zákonníkom práce 

a Pracovným poriadkom. 

 

2.  Pedagogický úsek 

  

2.1  Pedagogický zástupcovia riaditeľky školy – pozri článok 5, odseky 2., 3., 4. 

2.2  Vedúca ŠKD – pozri článok 5, odseky 5. 

2.3 Metodik pre zavádzanie inovačných vzdelávacích metód a foriem práce, pre   

       zavádzanie Vysoko efektívneho učenia -  modelu ITV – článok 5, odseky 6. 

 

2.4  Vedúci metodických združení a predmetových komisií 

 Vedúci metodických združení a predmetových komisií sú členmi  gremiálnej rady školy; 

 vedúci metodických orgánov = metodických združení a predmetových komisií sa v prípade 

pozvania zúčastňujú na operatívnych poradách zvolávaných riaditeľkou školy; 

a) sú to zástupcovia riaditeľky školy alebo iní poverení pedagogickí zamestnanci 

 plánovite koordinujú činnosť jednotlivých vyučujúcich  v rámci svojich predmetov; 

 zodpovedajú za tvorbu nových učebných osnov v reformných ročníkoch v rámci ŠkVP; 

 zodpovedajú za dodržiavanie obsahovej ako i odbornej stránky  vyučovania v rámci svojich 

predmetov; 

 zodpovedajú za vypracovanie všetkých tematických výchovno-vzdelávacích plánov všetkých 

členov svojho metodického orgánu; 

 zabezpečujú koordináciu výchovno-vyučovacieho procesu medzi  1. a 2. stupňom školy, ako aj 

medzipredmetové vzťahy; 

 prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených  nedostatkov vo výchovno-vyučovacom 

procese a návrhy riešení  predkladajú usmerňujúcemu členovi vedenia školy; 

 hospitujú aspoň hodinu mesačne,  podklady z hospitácie ako i rozboru predkladajú 

usmerňujúcemu členovi vedenia  školy; 

 poznatky získané na hospitáciách zovšeobecňujú na  zasadnutiach MZ a PK, pedagogických 

sekciách, pedagogických  radách, resp. pracovných poradách; 

 sledujú materiálno-technické zabezpečenie pre predmety vo svojej priamej riadiacej činnosti 

a požiadavky na nákup nových didaktických pomôcok predkladajú pedagogickému zástupcovi 

na svojom úseku; 

 zodpovedajú za organizáciu školských kôl súťaží vyplývajúcich z Plánu práce školy; 

 úzko spolupracujú s metodičkou pre zavádzanie inovačných vzdelávacích metód a foriem 

práce - Vysoko efektívneho učenia – ITV a zabezpečujú účasť členov svojho MO na vzdelávaní 

internom vzdelávaní; 

 koordinujú návštevy vzdelávacích podujatí ponúkaných MPC a ďalšími vzdelávacími 

inštitúciami; 

 vedúci metodických združení a predmetových komisií  sú zodpovední za zapájanie sa 

členov svojho MO do Modelových mesiacov a celoškolských vedeckých konferencií; 

 vedúci metodických združení a predmetových komisií sú zodpovední za plnenie 

Plánu práce školy členmi svojho MO;  



 

 vedúci metodických združení a predmetových komisií pripravujú podklady 

riaditeľke školy k správe o  výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok;  

 vedúci metodických združení a predmetových komisií sa zúčastňujú po  prizvaní na 

zasadnutí operatívnej rady školy. 

 

2.5   Výchovná poradkyňa + vedúca pedagogickej sekcie  

 Výchovná poradkyňa je členkou gremiálnej rady školy; 

 výchovná poradkyňa sa zúčastňuje po  prizvaní na zasadnutí operatívnej rady školy; 

 výchovná poradkyňa podlieha zástupkyniam  RŠ; 

 výchovná poradkyňa plní nasledovné úlohy: 

 plní úlohy  školského poradenstva v otázkach  výchovy, vzdelávania a profesijnej 

orientácie detí, ako aj v oblasti  prevencie problémového a delikventného vývinu detí. 

 vypracúva plán  práce výchovného poradcu, ktorý je súčasťou  plánu práce školy 

a vyhodnotenie plánu práce výchovného poradcu;  

 spravuje  kabinet výchovného poradcu; 

 spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi  pri usmerňovaní  žiakov 

k vhodnej  voľbe povolania; 

 poskytuje konzultácie žiakom a zákonným zástupcom  informácie o otázkach štúdia na 

stredných školách a pri voľbe povolania; 

 pracuje s tabuľkami predbežnej profesijnej orientácie, s prihláškami  na štúdium na 

stredných školách a osemročných gymnáziách; 

 má zriadenú informačnú tabuľu;  

 spracúva prehľady o rozmiestňovaní žiakov končiacich  povinnú školskú dochádzku; 

 poskytuje konzultácie žiakom a zákonným zástupcom  pri riešení  výchovných 

a vzdelávacích   problémov; 

 s pomocou ostatných pedagógov  vyhľadáva všetky výchovno-vzdelávacie problémy 

školy, napomáha žiakom pri  riešení osobného, osobnostného a vzdelávacieho vývinu.  

 osobitnú pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so 

zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom; 

 sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými zariadeniami 

zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti; 

 spolupracuje najmä so školským špeciálnym pedagógom, so psychológmi v CPPPaP,  

s koordinátorom primárnej prevencie, triednymi učiteľmi, vedením školy, zákonnými 

zástupcami žiakov, pracovníkmi odboru sociálnych vecí, s výchovnými poradcami 

stredných škôl; 

 V oblasti riešenia problémov so žiakmi poskytuje poradenstvo  ostatným 

pedagogickým zamestnancom; 

 vo svojej metodickej práci  využíva poradenský rozhovor, pozorovanie, dotazníky, 

testy; 

 o svojej práci informuje ostatných  pedagogických zamestnancov školy  na rokovaniach 

pedagogických rád a pracovných porád, poradách vedenia školy, rodičovskom 

združení; 

 podľa pokynov riaditeľky školy sa zúčastňuje  zasadnutí vedenia školy; 

 za plnenie úloh sa zodpovedá riaditeľke školy a podľa jej pokynov plní aj ďalšie úlohy. 



 

 dbá o svoj odborný rast, spolupracuje s metodikom  pre výchovné poradenstvo 

a zúčastňuje  sa zasadnutí výchovných poradcov; 

 plánovite koordinuje činnosť jednotlivých vyučujúcich v  rámci 1. a 2. stupňa; 

 zabezpečuje koordináciu medzi pedagogickými zamestnancami  v obidvoch stupňoch 

pri riešení výchovných problémov; 

 úzko spolupracuje so školskou špeciálnou pedagogičkou a psychologičkami z CPPPaP, 

Hubeného 25; 

 zovšeobecňuje poznatky získané od jednotlivých vyučujúcich  na pravidelných 

stretnutiach sekcií; 

 pripravuje podklady riaditeľke školy k  správe o  výchovno-vzdelávacej 

činnosti za uplynulý školský rok;  

 zabezpečuje výchovnú prácu na úseku prevencie a riešenia  problémových žiakov: 

a) vyhľadáva a eviduje žiakov, u ktorých sa prejavujú problémy pri zvládaní školského 

poriadku;  

b) prevencia uvedených problémov; 

c) rieši tieto problémy: 

 pedagogická osveta a výmena informácií medzi školou a rodičmi; 

 individuálna konzultačná práca s rodičmi žiakov, ktorí prospechové, výchovné a 

iné problémy; 

 poradenstvo pri uvedených ťažkostiach a problémoch; 

 spolupráca a sprostredkovanie priameho kontaktu so školským špeciálnym 

pedagógom a psychológom z CPPPaP; 

 spolupráca a riešenie problémových prípadov s oddelením  sociálnych vecí, s 

Miestnym úradom Bratislava -  Rača a Miestnej organizácie policajného zboru; 

 koordinácia práce triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich  a výchovného 

poradcu pri riešení uvedených problémov; 

d) poradenská práca pre učiteľov v oblasti riešenia uvedených problémov. 

 Pracuje na úseku výchovy k voľbe povolania profesionálnej orientácie žiakov 

a) spolupracuje s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu 

sebahodnoteniu a usmerňovanie k vhodnej voľbe povolania; 

b) zabezpečuje materiály a pomôcky pre informačnú a poradenskú  prácu v oblasti 

profesionálnej orientácie; 

c) individuálna a poradenská a konzultačná činnosť pre žiakov a  rodičov v oblasti 

profesionálnej orientácie; 

d) oboznamuje žiakov 2. stupňa s povolaniami; 

e) pomáha pri správnej voľbe povolania formou príslušných  psychologických testov 

pre žiakov 7. a 8. ročníka,  9. ročníka; 

f) eviduje žiakov končiacich školskú dochádzku a spracováva prehľady o profesionálnej 

orientácii žiakov od 5. ročníka; 

g) pripravuje a realizuje vstupné doklady žiakov končiacich  povinnú školskú dochádzku 

v ZŠ; 

h) zabezpečuje pravidelný servis informácií v oblasti voľby  povolania (nástenka, zber 

záujmu, vyhodnotenie atď...); 

i) zabezpečuje spätné informácie o bývalých žiakoch a ich  uplatnení; 



 

j) spracúva a odovzdáva prehľady o rozmiestňovaní žiakov  končiacich povinnú školskú 

dochádzku pre obvodné metodické  stredisko na CPPPaP  a výpočtové stredisko. 

 

 

 Spolupracuje so subjektmi 

a)  úzko spolupracuje so školskou  psychologičkou/špeciálnou pedagogičkou 

(vyhľadávanie, evidencia, administrácia, konkrétna práca s psychologickými  testami 

atď.); 

b) všíma si žiakov zdravotne ohrozených a úzko spolupracuje s  obvodnou lekárkou; 

c) zabezpečuje pre žiakov a rodičov informačné materiály  zdravotného charakteru; 

d) rieši priestupky závažnejšieho charakteru cez výchovnú komisiu; 

e) úzko spolupracuje s vedúcimi pedagogických sekcií. 

 

2.6 Školský špeciálny pedagóg: 

 Špeciálny pedagóg: 

a) podlieha RŠ; 

b) hlavným poslaním špeciálneho pedagóga  je poskytovať odborné  špeciálno-pedagogický 

služby škole v záujme efektívneho fungovania  školy ako systému, s dôrazom na duševné 

zdravie  žiakov a  pedagógov v školských podmienkach; 

c) špeciálny pedagóg je  samostatný  odborný zamestnanec;  svoju  činnosť vykonávajú 

priamo na škole. Metodicky ich usmerňuje a riadi CPPPaP Bratislava III. Spolupracuje s 

pedagogicko-psychologickými  poradňami a inými psychologickými pracoviskami; 

d) vykonáva činnosť informačnú, preventívnu, identifikačno-diagnostickú, orientačnú, 

modifikačnú, rozvíjajúcu a optimalizačnú. Využíva konzultačno-poradenské, prieskumno-

výskumné a špeciálno-pedagogické -osvetové formy práce; 

e) vedie evidenciu problémových a nadaných žiakov a denník VP. 

f) vyhľadáva a eviduje žiakov, u ktorých sa prejavujú: 

▪ výchovné ťažkosti a poruchy správania, 

▪ ťažkosti a poruchy v učení, 

▪ viditeľné a skryté zdravotné postihnutie, 

▪ zmenenou pracovnou spôsobilosťou, 

▪ sociálne problémy v rodine, 

▪ drogová závislosť, 

▪ eviduje začlenených/integrovaných žiakov, 

g) v rámci svojej kompetencie poskytuje odborné špeciálno-pedagogické  služby pre: 

▪ žiakov – individuálna a skupinová práca (diagnostická, preventívna, psychokorektívna, 

poradenská); 

▪ učiteľov, výchovného poradcu, vychovávateľov, vedúcich  pracovníkov (konzultačno-

poradenská); 

▪ rodičov, resp. zákonných zástupcov (konzultačno-poradenská  činnosť); 

h) V záujme zefektívnenia procesu výchovy a vzdelávania na škole  a rozvíjania osobnosti 

žiakov  plnia tieto  úlohy: 

i) vo vzťahu k žiakom: 

 spoznávanie osobnosti žiakov, ich schopností, záujmov,  postojov, osobnostných 

vlastností, motivácie k učeniu; 



 

 v spolupráci s učiteľmi identifikujú nadaných a  talentovaných, trvale a prechodne 

neprospievajúcich a  učiacich sa pod svoje možnosti, navrhujú v rámci svojej  pôsobnosti 

a zúčastňujú sa na realizácii priamych a  nepriamych intervencií do 

výchovnovzdelávacieho procesu a  špeciálnych učebných a rozvíjajúcich programov; 

 identifikujú žiakov s poruchami v správaní v rámci svojej  kompetencie sa v spolupráci s 

učiteľmi, rodičmi,  vychovávateľmi a ďalšími odborníkmi podieľajú sa  na tvorbe a 

realizácii intervenčných a výchovných programov; 

 spolupodieľajú  sa s výchovnou  poradkyňou  na vypracovávaní a  realizovaní programu 

profesionálnej orientácie a voľby  povolania žiakov, diagnostikujú  žiakov z hľadiska 

voľby  profesie a ďalej pracujú so žiakmi z hľadiska voľby  povolania problémových; 

 zúčastňujú sa na príprave a realizácii programov výchovy k  manželstvu a rodičovstvu, 

programu duševného zdravia,  sexuálnej výchovy, protidrogového programu a ďalších  

programov zameraných na rozvoj osobnosti a medziľudských  vzťahov v širšom 

sociálnom kontexte; 

 špeciálna pedagogička  koordinuje projekt CHIPS; 

j) vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom školy 

 konzultačná a informačná činnosť orientovaná na adekvátne  uplatňovanie 

psychologických aspektov výchovy a vzdelávania  v školských podmienkach s ohľadom 

na optimálny osobnostný vývin žiakov. 

 zúčastňujú sa po  pozvaní na zasadnutí operatívnej rady školy. 

 

2.7  Učiteľ/učiteľka základnej školy 

▪ Učiteľ/učiteľka ZŠ podlieha priamo zástupcovi riaditeľky školy podľa určenia v pracovnej 

náplni školy; 

▪ Učiteľ/učiteľka ZŠ má najmä  tieto kompetencie: 

 Učiteľ vykonáva  výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na 

rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím špecifických 

diagnostických, vzdelávacích, kontrolných, organizačných a informačných  metód.   

 Vychováva  a vzdeláva žiakov v zmysle vedeckého poznania 

a v súlade  so zásadami        vlastenectva, humanity a demokracie. 

 Pri výchovno-vzdelávacej práci pracuje podľa schválených 

učebných plánov, vzdelávacích  štandardov, učebných  osnov a používa vzdelávacie 

štandardy s exemplifikačnými úlohami a len  schválené alebo odporúčané učebnice a  

učebné texty . Podľa uváženia môže použiť aj inú odbornú literatúru. 

 Je povinný plniť si mieru vyučovacej povinnosti podľa 

nariadenia vlády SR danú rozvrhom a v prípade potreby  plní aj vyšší úväzok. 

 Odborne a metodicky  sa pripravuje na vyučovacie hodiny, aby 

dosiahol stanovené  ciele predpísaného vzdelávacieho štandardu a učebných osnov.  Na 

začiatku školského roku vypracuje tematický výchovno-vzdelávací plán učiva na celý 

školský rok (najneskôr do 30. 09. v danom školskom roku) a postupne ho rozpracúva  na  

jednotlivé vyučovacie hodiny. Súčasťou  vypracovania  TV-VP  je aj stanovenie písomných 

prác, diktátov  a laboratórnych prác, ktorých opravu vykonáva mimo vyučovacej hodiny. 

 Pre začlenených žiakov vypracováva individuálny vzdelávací 

plán podľa typu a rozsahu postihnutia. 



 

 Dbá počas  výchovno-vzdelávacej práce na individuálny 

prístup k žiakom s ohľadom na ich osobné schopnosti , nadanie, talent, stupeň rozvoja, 

sociálne a kultúrne  zázemie, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 

 V prípade, ak je to súčasťou tematických plánov alebo aj  

operatívne, sa zúčastňuje so žiakmi exkurzií, vychádzok, výletov  a iných foriem 

vyučovania mimo školy.  

 Všetky mimoškolské aktivity oznámi vedeniu školy a predloží 

s tým súvisiacu písomnú agendu. 

 Vykonáva dozor nad žiakmi  a plní úlohy podľa rozpisu 

dozorov. Dohliada na dodržiavanie hygienických zásad v triede.  Chráni zdravie a morálku 

zverených  žiakov. Vedie žiakov k dodržiavaniu školského poriadku a zásad BOZP a PO. 

 Dbá na dodržiavanie školského poriadku  a zásad BOZP a PO 

v celom priestore školy a na akciách  so žiakmi     mimo školy. 

 Minimálne 1 deň v týždni si určí konzultácie pre rodičov 

žiakov.  

 Predchádza a zamedzuje  negatívnym vplyvom spoločenského 

prostredia  na žiakov, predovšetkým šíreniu drogových závislostí  a  alkoholizmu, 

kriminalite mládeže, ako aj  všetkým formám rasovej  a inej diskriminácie. 

 Hodnotí prácu, činnosť a správanie žiakov podľa Metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu a o výsledkoch  priebežne informuje zákonného 

zástupcu žiaka prostredníctvom  žiackej knižky, internetovej žiackej knižky, konzultačných 

hodím, resp. triednych aktívov ZR. Podieľa sa na utváraní dobrých vzťahov rodiny ku škole.  

 V prípade potreby  vykonáva  podľa rozpisu pohotovosti 

pracovnú pohotovosť a podľa určenia    zastupuje   neprítomných pedagogických 

zamestnancov. 

 Neustále zvyšuje svoje pedagogické a odborné vedomosti  

samostatným štúdiom a podľa určenia sa  zúčastňuje  akcií  organizovaných  vzdelávacími  

inštitúciami  pre učiteľov. Získané informácie a nové skúsenosti odovzdáva aj ďalším 

kolegom na pracovisku.    

 Pravidelne sa zúčastňuje  pracovných  porád , pedagogických 

rád a metodických zasadnutí. Plní úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy, z rámcových 

plánov, plní úlohy z porád a zo zasadnutí metodických orgánov.  

 V súvislosti s  splnením  výchovno-vyučovacieho  procesu 

učiteľ plní aj potrebné administratívne práce (zápisy do TK, pravidelná evidencia známok 

do KZ a internetovej žiackej knižky, záznam o úraze). Po skončení vyučovania  odovzdá 

triednu knihu  a klasifikačný záznam  do zborovne školy. 

  Stará sa o hospodárne zaobchádzanie s  učebnicami, 

školskými potrebami, učebnými pomôckami, didaktickou technikou, informačnými 

technológiami  a iným majetkom školy, s triednym fondom vyzbieraným na začiatku 

školského roka. Na dosiahnutie vyššej úrovne vzdelávania si vytvára aj vlastné pomôcky. 

 Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri vykonávaní  verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné 

oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru. 



 

 Pri vykonávaní pracovnej činnosti spolupracuje s ostatnými 

zamestnancami školy, zákonnými   zástupcami žiakov, s pracovníkmi CPPP  a Školského 

úradu v Rači. 

 Pracuje svedomito a riadne podľa svojich síl, vedomostí 

a schopností. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa 

pokynov  nadriadeného zamestnanca. Ďalej je povinný konať v súlade  s verejným 

záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené  Zákonom o verejnej službe, Zákonníkom 

práce a Pracovným poriadkom. 

 Vykonáva dozor podľa určenia členmi vedenia školy podľa 

nasledujúcich pravidiel: 

01. Povinnosťou dozor konajúceho učiteľa je predovšetkým pred vyučovaním, počas 

prestávok, obeda, pri školských a iných akciách, ktorých sa naši žiaci zúčastňujú, viesť 

žiakov k uvedomelej disciplíne, k hygiene a k dôslednému dodržiavaniu vnútorného 

poriadku školy. 

02. Povinnosť vykonávať dozor sa vzťahuje pre všetkých učiteľov. Členovia vedenia školy 

určujú dozor; ich povinnosťou je kontrola vykonávania dozorov. 

03. Dozorom na chodbách a v školskej jedálni je učiteľ poverený vedením školy na 

začiatku školského roka;  vykonáva ho podľa rozpisu. Ten je rozmiestnený na 

viditeľných miestach v zborovni a po chodbách školy. 

04. Rozpis dozorov v našej škole je nasledovný: 

 chodby na poschodiach  -  poverený učiteľ vykonáva dozor celý deň; v prípade 

potreby jeden deň v týždni cirkulujú dozor konajúci učitelia; 

 vstupná hala –  po vyučovaní učiteľ, ktorý odprevádza žiakov po ich poslednej VH; 

 ZŠS (školská jedáleň) – poverení učitelia po 4., 5. VH a po 6. VH. 

05. Učitelia, ktorí konajú dozor, sú osobne zodpovední za úrazy žiakov, ktoré sa stanú 

následkom zanedbania povinností dozor konajúcich učiteľov. 

06. V prípade akéhokoľvek úrazu je zodpovedný pedagóg povinný: 

 poskytnúť prvú pomoc (v prípade potreby zabezpečiť lekárske ošetrenie); 

 informovať vedenie školy; 

 informovať rodičov žiaka; 

 zapísať úraz do knihy úrazov ( v prípade potreby vyplní tlačivo o úraze pre 

poisťovňu). 

07. Povinnosť konať dozor: 

 na chodbách sa začína denne o 7:40 a končí sa poslednou vyučovacou hodinou 

a odvedením žiakov k opusteniu budovy školy; 

 po 2. VH je desiatová prestávka; 

 po 3. VH je veľká prestávka, ktorú trávia žiaci 1. stupňa mimo budovy školy spolu 

s dozor konajúcimi učiteľmi; žiaci 2. stupňa trávia veľkú prestávku na chodbách 

svojho poschodia; 

 po 4. VH sa začína dozor v školskej jedálni; po 6. VH končí dozor v ZŠS o 14:00 – 

dozor konajúci učiteľ opustí jedáleň po odchode posledného žiaka; 

08. Počas dozoru: 

 sa učiteľ neustále pohybuje v celom určenom priestore a kontroluje činnosť žiakov 

v triedach, na toaletách; 



 

 učiteľ zabezpečuje, aby žiaci udržiavali čistotu na chodbách a schodištiach 

a dodržiavali bezpečnosť.  

 

VEĽKÁ PRESTÁVKA:  

 žiaci 2.  stupňa  trávia veľkú prestávku po chodbách v budove školy, mimo svojich tried; 

 dozor konajúci učitelia sú povinní vyvetrať triedy. 

 DOZOR KONAJÚCI  UČITELIA DBAJÚ NA TO, ABY ŽIACI NEOPUSTILI BUDOVU  ŠKOLY! 

 

2.8  Triedny učiteľ 

▪ TU má vedúcu úlohu pri výchove žiakov svojej triedy 

a koordinuje  prácu všetkých vyučujúcich v triede.  

▪ Triedny učiteľ (TU) je zodpovedný za svoju triedu, je rozhodujúcim činiteľom výchovno-

vzdelávacej práce vo svojej triede. 

▪ Úzko spolupracuje: 

 so všetkými vyučujúcimi v triede, 

 s predsedom triedneho aktívu združenia rodičov, ktorý je členom Výboru RZ, 

 s výchovnou poradkyňou (VP), 

 so školskými psychologičkami  

    a maximálne využíva ich pomoc. Navrhuje výchovné opatrenia, ako sú pochvaly,     

     napomenutia, pokarhania, prípadne znížené známky zo správania – navrhuje klasifikáciu    

     správania. 

▪ Vedie žiakov k úcte voči spolužiakom i dospelým a dbá, aby nedochádzalo k šikanovaniu 

slabších. 

▪ Vedie evidenciu: 

 problémových žiakov (so stručným záznamom problémov), 

 psychologicky vyšetrených žiakov, 

 začlenených/integrovaných žiakov vo svojej triede, 

 slabo prospievajúcich žiakov vo svojej triede, 

 talentovaných žiakov vo  svojej triede. 

▪ Získava a zhromažďuje informácie o žiakoch, vypracováva  nevyhnutné zoznamy a ďalšie  

údaje o žiakoch. 

▪ Podľa potreby vypracováva  hodnotenia na žiakov. 

▪ Sleduje a vyhodnocuje  správanie v triede, dochádzku a celkový prospech. Vypracováva 

podklady  k pedagogickým radám.  

▪ Úzko spolupracuje s: 

 rodičmi svojich žiakov, 

 CPPP, 

 sociálnym kurátorom, 

 políciou. 

▪ Pri riešení problémov s rodičmi je potrebné spísať záznam z rozhovoru, ktorý podpíše 

rodič, TU, prítomný vyučujúci (najlepšie výchovný poradca). 

▪ Koordinuje  vzdelávaciu a výchovnú činnosť všetkých činiteľov (učiteľov, rodičov, 

vychovávateľov, výchovného poradcu...), ktoré sa podieľajú  na výchove a vzdelávaní  

žiakov triedy. 

▪ Denne kontroluje dochádzku žiakov a robí okamžité opatrenia na jej zlepšenie: 



 

a)   ak žiak chýba na vyučovaní, TU musí do 24 h hodnoverne zistiť príčinu neprítomnosti; 

b)   ak TU zistí, že žiak bezdôvodne vymeškal vyučovanie,(hoci len 1 h), upozorní  rodičov na   

       ich povinnosť posielať dieťa do školy a kontrolovať, či bolo v škole; 

c) ak sa bezdôvodne opakuje absencia, pošle TU prostredníctvom riaditeľky školy (RŠ) 

upozornenie rodičom na nedbalú dochádzku; 

d) ak boli všetky upozornenia rodičov bezvýsledné, oznámi RŠ túto skutočnosť 

prostredníctvom VP sociálnemu kurátorovi. 

▪ Ak žiak ochorel na nákazlivú chorobu a môže doma pracovať, TU si dohodne s rodičmi 

spôsob doručovania DÚ. 

▪ Po príchode do školy odovzdá žiak TU ospravedlnenie podpísané rodičmi, 

v odôvodnených prípadoch potvrdenie od lekára. 

▪ TU môže uvoľniť žiaka z vyučovania na požiadanie rodičov maximálne na 1 deň. (V prípade 

potreby uvoľniť žiaka z vyučovania na viac ako 1 deň požiada rodič o uvoľnenie RŠ.) 

▪ TU je povinný: 

 viesť   triednu knihu, klasifikačný záznam, kontrolovať vysvedčenia a odpisy 

vysvedčení; 

 vypĺňať ďalšiu dokumentáciu o žiakoch (odhlásenie, predvolanie zákonného zástupcu, 

poistné udalosti, potvrdenie o návšteve školy a pod....); 

 zabezpečovať kontakt zákonných zástupcov žiaka  s riaditeľkou školy v prípade 

žiadosti rodiča o individuálne vzdelávanie, oslobodenie žiaka od vzdelávania 

v niektorom predmete, štúdium v zahraničí a pod.); 

 dôsledne viesť triedny výkaz s katalógovými listami a ostatné administratívne práce 

týkajúce sa žiakov svojej triedy; 

 raz týždenne kontrolovať klasifikačný záznam a sledovať: 

 správnu klasifikáciu (či je v súlade s metodickými pokynmi... – počet ústnych 

a písomných odpovedí); 

 záznamy o správaní; 

 internetovú žiacku knižku žiakov svojej triedy a v prípade chýbajúceho hodnotenia 

upozorní vyučujúcich o jeho doplnenie minimálne raz za dva týždne; 

 raz mesačne prekontrolovať všetky žiacke knižky; 

 na konci týždňa skontrolovať záznamy v triednej knihe, zabezpečiť ich doplnenie 

a uzatvoriť týždeň predpísaným spôsobom, zároveň je povinný predpísať 

nasledujúci týždeň; 

 načas organizovať pomoc zaostávajúcim žiakom; 

 priebežne kontrolovať, či nie sú žiaci preťažení (písanie previerok a písomných prác 

a pod....); 

 raz týždenne uskutočniť triednickú hodinu; Triednické hodiny využíva na  

skrášľovanie triedy, vyhodnocovanie výchovno-vyučovacích výsledkov, riešenie 

problémov, rozvoj životných zručností a celoživotných pravidiel žiakov a prijíma so 

žiakmi opatrenia na zlepšenie daného stavu. Na triednických hodinách využíva 

aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu  medziľudských vzťahov a k stmeleniu 

kolektívu; 

 v prípade straty pomôcť žiakovi s riešením poistnej udalosti prostredníctvom 

sekretárky školy; 



 

▪ So svojou triedou sa zúčastňuje verejno-prospešnej práce a brigád v priestoroch školy, na 

dvore a v školskom areáli. 

▪ Dozerá na zovňajšok žiakov a robí nápravné opatrenia. 

▪ Je hmotne zodpovedný za učebňu (svoju kmeňovú triedu) a jej zariadenie. 

▪ Spolupracuje s predsedom Výboru RZ. TA využíva na zintenzívnenie spolupráce s rodičmi. 

▪ Pravidelne informuje rodičov o výchovno-vyučovacích výsledkoch  v triede. 

▪ Vedie triedny fond a na konci školského roka urobí dôsledné vyúčtovanie, ktoré predloží 

rodičom na poslednom TA. 

▪ Zabezpečuje distribúciu učebníc a školských potrieb v triede – vedie  evidenciu učebníc 

zapožičaných žiakom. 

▪ V rámci projektu Škola podporujúca zdravie sa snaží zabezpečiť aspoň raz za 2 roky ŠvP pre 

žiakov svojej triedy a na II. stupni aspoň raz za štúdium absolvovanie LVVK. 

▪ Zabezpečuje obohatené prostredie svojej triedy, prítomnosť sociálnych zručností 

a celoživotných pravidiel. 

▪ Spoločne s TU majúcimi triedu na tej istej chodbe zabezpečujú obohatené prostredie 

chodby, kvetinovú výzdobu. 

▪ Na začiatku školského roka  podrobne (a podľa  potreby  aj v priebehu školského roka)  

informuje žiakov  svojej triedy o Školskom poriadku a BOZP a dbá na ich dodržiavanie. 

▪ Podľa pokynov nadriadených sa zúčastňuje so  svojimi žiakmi  celoškolských aktivít 

(celoškolské projekty, tvorivé dielne, výchovný koncert, kultúrne vystúpenia,  vianočná 

besiedka a pod.).  

▪ Podľa možnosti sa zúčastňuje aj iných mimoškolských aktivít svojich žiakov.  

 

2.9  Uvádzajúci učiteľ 

▪ V zmysle § 33 odsek 1 písmeno d) zákona č. 317/2009 z 24. júna 2009 o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

bude je uvádzajúci učiteľ zaradený medzi pedagogických zamestnancov špecialistov. 

▪ Kariérovou pozíciou uvádzajúci učiteľ poverí riaditeľka školy učiteľa s prvou atestáciou. 

▪ Podľa § 33 odseku 7 vyššie uvedeného zákona 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.   

▪ Uvádzajúci učiteľ postupuje podľa Metodického pokynu vypracovaného riaditeľkou školy a  

plánu uvádzajúceho učiteľa.  

▪ Uvádzajúci učiteľ je povinný: 

 viesť vzájomné konzultácie so začínajúcim kolegom, 

 realizovať hospitácie u nového kolegu, 

 viesť pohospitačné rozbory a rozhovory, 

 prispievať radami a predávať vlastné skúsenosti, 

 poradiť riešiť každodenné problémy ako i dlhodobé úlohy v škole, 

 pomôcť pri tvorbe tematických výchovno-vzdelávacích plánov, 

 poradiť pri príprave vyučovacích hodín, s využívaním didaktických pomôcok... 

 

 

2.10 Začínajúci učiteľ 



 

▪ V zmysle § 27 odsek 2 písmeno a) zákona č. 317/2009 z 24. júna 2009 o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

bude každý začínajúci učiteľ zaradený do kariérneho stupňa začínajúci pedagogický 

zamestnanec. 

▪ Podľa § 28 odsek 1 citovaného zákona budete vykonávať pedagogickú činnosť – 

adaptačné vzdelávanie pod vedením riaditeľkou školy určeného uvádzajúceho 

pedagogického zamestnanca. 

▪ Každý začínajúci pedagogický a odborný zamestnanec bude plniť adaptačné vzdelávanie 

podľa interných metodických materiálov vypracovaných riaditeľkou školy. 

▪ Podľa § 28 odsek 2 vyššie uvedeného zákona bude adaptačný proces ukončený 

záverečným pohovorom a otvorenou hodinou.  

▪ Podľa §36 odsek 6 citovaného zákona vydá riaditeľka školy rozhodnutie o úspešnom* 

alebo neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania. 

 

2.11 Správca kabinetnej zbierky, mediacentra, počítačovej učebne, didaktickej 

techniky, školskej knižnice 

▪ Po prebratí kabinetu /skladu učebníc/knižnice/mediacentra/počítačovej učebne podpisuje 

dohodu o hmotnej zodpovednosti a svojím podpisom potvrdí správcovstvo  v inventárnej 

knihe. 

▪ Zodpovedá v plnom rozsahu za inventár, dbá o jeho uskladnenie a šetrné zaobchádzanie.  

▪ Pri strate niektorej pomôcky okamžite upovedomí riaditeľku školy. 

▪ Novú učebnú pomôcku, ktorú sekretárka zapíše do centrálnej inventárnej knihy 

s uvedením inventárneho čísla, dátumu nadobudnutia, názvom pomôcky (typ, výrobné 

číslo), počtom kusov, jednotkovou cenou za kus a celkovou sumou umiestni v kabinete. 

▪ Každá pomôcka a vec, ktorá sa v inventári nachádza, musí mať napísané inventárne číslo na 

viditeľnom mieste. 

▪ Po dodaní nových vecí okamžite skontroluje, či je pridelené inventárne číslo v dodacom 

liste a na predmete, inventárne číslo odsúhlasí so sekretárkou školy. 

▪ Učebné pomôcky požičiava učiteľom podľa potreby a o výpožičkách vedie písomný záznam 

v zošite výpožičiek nasledovne: názov  vypožičanej pomôcky, knihy, didaktickej techniky, 

dátum výpožičky, meno učiteľa, ktorý si pomôcku vypožičal, jeho podpisom.  

▪ Riaditeľka školy zakazuje požičiavať inventár školy cudzím osobám bez jej súhlasu! 

▪ V spolupráci s učiteľmi a vedúcimi metodických orgánov dbá, aby boli učebné pomôcky 

a knihy neustále používané a nezostávali v kabinetoch nevyužité. 

▪ Vždy k  01. 12. predloží návrh na vyradenie poškodených, neopraviteľných, zastaraných 

učebných pomôcok, didaktickej techniky. 

▪ Vždy k  15. 12. uskutoční fyzickú inventúru za prítomnosti ďalšej osoby. Uskutoční súpis 

všetkých učebných pomôcok, ktoré odovzdá inventarizačnej komisii.  

 v  inventárnych knihách vyradí všetok nepotrebný, poškodený, zničený inventár; 

 do inventárnej knihy sa zapisujú iba pomôcky v  hodnote nad 16,60,- €; 

 inventár v hodnote 99, 58 €  až 16,60 € sa vedie na evidenčných listoch, 

 inventár do  10,- € sa neeviduje, ide o spotrebný materiál.  



 

▪ Správca dbá, aby boli učebné pomôcky vždy riadne uložené a zabezpečené. 

▪ Dbá aby inventárna kniha bola v škole neustále k dispozícii a k nahliadnutiu kontrolným 

orgánom. 

▪ V kabinetoch, kde sú pomôcky uložené, dodržiava bezpečnostné predpisy. Kľúč od kabinetu 

nevydáva do rúk žiakom. 

▪ Upratovačke umožňuje pravidelné upratovanie v kabinete, udržiava v ňom poriadok 

a čistotu. 

▪ Na konci školského roka sústredí, ošetrí a uskladní všetky učebné pomôcky, didaktickú 

techniku a knihy v kabinete/sklade/učebni/knižnici...  a zabezpečí ich proti krádeži. 

 

2.12 Vychovávateľ/vychovávateľka/učiteľ/učiteľka v školskom klube detí 

▪ Vychovávateľ podlieha priamo vedúcej školského klubu detí. 

▪ Vychovávateľ má najmä  tieto kompetencie: 

▪ vykonáva  výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozvíjanie tvorivých schopností a 

zručností žiakov v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času detí;   

▪ vychováva  a vzdeláva žiakov v zmysle vedeckého poznania 

a v súlade  so zásadami 

vlastenectva, humanity a demokracie; 

▪ Je povinný plniť si mieru výchovnej povinnosti podľa 

nariadenia vlády SR danú rozvrhom hodín výchovnej práce a rozvrhom služieb; 

▪ dodržiava dĺžku pracovného času stanovenú Zákonníkom práce, ktorá pozostáva z priamej 

výchovnej činnosti 27 hodín týždenne  a z prípravy na výchovnú činnosť (prírodovedná, 

esteticko-výchovná, spoločensko-vedná, športovo-branná) tak, aby táto viedol ku 

kvalitnému a plnohodnotnému vyplneniu voľného času žiakov a vychádzala z Plánu práce  

a Výchovného programu ŠKD; 

▪ podieľa sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej 

dokumentácie a ďalšej dokumentácie ŠKD, tiež na tvorbe a uskutočňovaní výchovného 

programu ŠKD; 

▪ rešpektuje individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa  

s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie; 

▪ podľa pokynov a usmernenia vedúcej vychovávateľky sa 

zúčastňuje  s pridelenými žiakmi exkurzií, vychádzok, výletov  a iných akcií, podľa potreby  

zabezpečuje pedagogický dozor nad žiakmi  na organizovaných akciách mimo školy aj vo 

vyučovacom čase; 

▪  dohliada na dodržiavanie hygienických zásad v triede; 

▪ chráni zdravie a morálku zverených  žiakov. Vedie žiakov 

k dodržiavaniu VPŠ a zásad BOZP; 

▪ dbá na dodržiavanie školského poriadku  a zásad BOZP 

v celom priestore školy a na akciách  so žiakmi mimo školy; 

▪ predchádza a zamedzuje  negatívnym vplyvom spoločenského 

prostredia  na žiakov, predovšetkým šíreniu drogových závislostí  a alkoholizmu, kriminalite 

mládeže, ako aj  všetkým formám rasovej  a inej diskriminácie; 

▪ v prípade potreby  vykonáva  podľa rozpisu pohotovosti 

pracovnú pohotovosť a podľa určenia   zastupuje podľa potreby za  neprítomných 

pedagogických zamestnancov; 



 

▪ udržiava a rozvíja svoje profesijné kompetencie 

prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania. Získané 

informácie a nové skúsenosti odovzdáva aj ďalším kolegom na pracovisku;   

▪ zúčastňuje  sa pracovných  porád a metodických zasadnutí 

podľa určenia vedenia školy a vedúcej vychovávateľky. Plní úlohy vyplývajúce z Plánu práce 

školy, Školského vzdelávacieho programu, z rámcových plánov, plní úlohy z porád a zo 

zasadnutí metodického združenia;  

▪ stará sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami, školskými 

potrebami, didaktickou technikou a iným majetkom školy. Na dosiahnutie vyššej úrovne 

výchovnej práce si vytvára aj vlastné pomôcky; 

▪ zachováva mlčanlivosť a chráni pred zneužitím osobné údaje 

získané o dieťati a jeho zákonnom zástupcovi alebo ďalšie osobné informácie, s ktorými 

prišiel do styku pri výkone svojej činnosti a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné 

oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; 

▪ usmerňuje dieťa a objektívne hodnotí jeho výkony, poskytuje 

poradenstvo zákonným zástupcom dieťaťa a odbornú pomoc, pravidelne informuje 

o výsledkoch výchovy a vzdelávania. Spolupracuje s ostatnými zamestnancami školy, 

s triednou učiteľkou. Podieľa sa na vytváraní dobrých vzťahov rodičov ku škole. Podľa 

potreby spolupracuje s pracovníkmi CPPPaP; 

▪ pracuje svedomito a riadne podľa svojich síl, vedomostí 

a schopností. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa 

pokynov  nadriadeného zamestnanca. Ďalej je povinná konať v súlade  s verejným záujmom 

a plniť všetky povinnosti ustanovené  Zákonom o verejnej službe, Zákonníkom práce 

a Pracovným poriadkom; 

▪ je povinný prísť na pracovisko najneskôr 15 min. pred začatím pracovnej doby vlastnej 

výchovnej činnosti. V deň konzultačných hodín opustí školu až po ich ukončení; 

▪ je povinný prebrať žiakov svojho oddelenia od triednej učiteľky ihneď po skončení 

poslednej vyučovacej hodiny; 

▪ je povinný odovzdať každé dieťa po skončení výchovnej činnosti ŠKD podľa pokynov rodičov 

v osobnom spise dieťaťa; 

▪ povinne sa zúčastňuje práce MZ ŠK; 

▪ je povinný nastúpiť na rannú službu podľa potrieb školy; 

▪ výchovne pôsobí na deti počas stolovania v jedálni školy; 

▪ úzko spolupracuje s triednym učiteľom a zúčastňuje sa triednych aktívov; 

▪ je povinný vykonávať všetky práce, ktorými ho poverí riaditeľka školy alebo jeho 

zástupkyňa, ak sú potrebné na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej práce školy; 

▪ je povinný dôsledne  vyplniť a viesť príslušnú pedagogickú dokumentáciu oddelenia; 

(triednu  knihu, osobný spis dieťaťa, rozvrh týždennej činnosti). Zápis do triednej knihy robí 

priebežne, najneskôr v piatok príslušného týždňa; 

▪ po odučení suplovanej hodiny je je povinný zapísať odučené učivo do triednej knihy a 

potvrdiť to svojím podpisom; 

▪ chráni a rešpektuje práva dieťaťa; 

▪ pripravuje sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti; 

▪ pracuje podľa najnovších aktuálnych vedeckých poznatkov. 

 



 

2.13 Učiteľ v materskej škole 

 Učiteľka v MŠ je priamo podriadená – zástupkyni riaditeľky školy pre materskú  školu. 

 Učiteľka v MŠ je povinná: 

 využívať pracovný čas na prácu a odchádzať až po skončení pracovného času; 

 hospodári riadne s prostriedkami, ktoré sú jej zverené; 

 plánuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi vlastným tvorivým prístupom, s 

rešpektovaním    Programu výchovy a vzdelávania pre MŠ a Plánu práce školy; 

 do práce vnáša progresívne prvky a formy práce, zhotovuje učebné pomôcky, pracovné 

listy, pracovné zošity a využíva ich v praxi; 

 rozsah a spôsob príprav si stanovuje podľa vlastných potrieb a náročnosti úloh; 

 prevádza pedagogickú diagnostiku, ktorú využíva v diferencovanom prístupe k deťom, 

rešpektuje osobnosť dieťaťa; 

 s deťmi pracuje podľa stanoveného denného poriadku bez zbytočného didaktizovania, s 

primeraným využívaním hry, ako dominantnej metódy práce, s úsilím o vytváranie 

radostného a pokojného prostredia; 

 s deťmi pracuje striedavo v dopoludňajšom a odpoludňajšom podľa časového 

harmonogramu práce; 

 v záujme jednotného pôsobenia na deti úzko spolupracuje s druhou učiteľkou v triede, 

ako aj s  ostatnými pracovníčkami; 

 pravidelne vedie triednu dokumentáciu,  dochádzku detí, denne zapisuje do triednej 

knihy; 

 je povinná podieľať sa na vypracúvaní Plánu práce MŠ, školského poriadku; 

  je povinná zúčastňovať sa porád a všetkých školských aktivít; 

 využíva svoju tvorivosť vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj v estetickej úprave a 

podnetnosti prostredia; 

 vedie plán osobného rozvoja pre deti s odloženou školskou dochádzkou, pravidelne píše 

záznamy z pozorovania; 

 zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia dieťaťa v čase od prevzatia dieťaťa od jeho 

rodiča, až do odovzdania dieťaťa rodičovi alebo ním poverenej osobe - konkrétne 

pokyny na zachovanie bezpečnosti pri práci s deťmi zakotvuje pracovný a školský 

poriadok MŠ; 

 vedie zošit odovzdávajúcich detí inej učiteľke; 

 sústavne zvyšuje svoju odborno-pedagogickú úroveň s následným využitím získaných 

vedomostí v praxi;  samoštúdiom odborných periodík, odbornej literatúry, účasťou na 

seminároch a metodických  podujatiach MO, organizovanými formami ďalšieho 

vzdelávania; 

 vykonávaním metodickej činnosti v rámci vlastnej MŠ - referátmi poznatkov v 

priebežnom   vzdelávaní na otvorených hodinách pre pedagogických pracovníkov na MŠ 

a rodičov, prenášaním informácií z ďalšieho vzdelávania; 

 analyzovaním a hodnotením vlastnej práce, rešpektovaním záverov z kontrolnej činnosti 

ZRŠ pre MŠ, vzájomným vymieňaním skúseností, diskusiou k aktuálnym témam 

pedagogických porád, štúdiom ZP, noriem a predpisov zvyšovať pracovno-právne 

vedomie; 

 vytvára dobré vzťahy rodičov a verejnosti k MŠ, využíva pedagogickú osvetu k 

zvyšovaniu   autority a prestíže MŠ a jej pedagógov; 



 

 vykonáva odborno-poradenskú činnosť poskytovaním odborných konzultácií rodičom, 

neformálnymi rozhovormi o deťoch si vymieňa názory, nápady, diskutuje o problémoch 

a úspechoch dieťaťa;  

 osobitne úzko spolupracuje s rodičmi v čase adaptačného pobytu detí s prihliadnutím na 

individuálne osobitosti dieťaťa;  

 podieľa sa na stretnutiach rodičov, detí a pedagógov pri slávnostných príležitostiach a 

iných spoločných akciách; 

 podieľa sa na zapájaní rodičov do rôznych aktivít súvisiacich s priamou pedagogickou 

 činnosťou (program na podporu zdravia, environmentálna výchova, ako aj pri utváraní 

materiálno-technickej vybavenosti MŠ ); 

 podieľa sa na zabezpečovaní platieb rodičov; 

 spolupracuje s  CPPPaP, spolupracuje so ZŠ; 

 zapája sa do života obce rôznymi aktivitami s deťmi; 

 riadne hospodári s prostriedkami zverenými organizáciou, stráži a ochraňuje majetok 

pred poškodením, stratou a zneužitím, ako obsahuje školský poriadok; 

 stará sa o pridelené priestory v rámci mimotriednej činnosti, zefektívňuje a zveľaďuje 

prostredie MŠ  +  zodpovedá za estetizáciu  priľahlých priestorov MŠ. 

2.14 Ďalšie kariérové pozície 

 

2.14.1 Projektový manažér 

▪ Projektový manažér vyhľadáva vhodné projekty pre školu predkladá návrhy ich realizácie 

riaditeľke školy a pedagogickej rade. 

▪ Projektový manažér koordinuje  realizáciu  projektov  vo všetkých fázach jeho životného 

cyklu po koncepčnej a organizačnej stránke. 

▪ Projektový manažér plánuje, organizuje a riadi zdroje tak, aby bol zrealizovaný projektový 

cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady.  

▪ Výsledkom činnosti projektového manažéra je vytvorenie novej služby, produktu alebo 

nastavenie procesu.  

▪ Spolupracuje s výchovným poradcom pri kariérovom poradenstve pre žiakov v oblasti 

medzinárodných mobilít. 

▪ Zabezpečuje administratívu a manažment projektov medzinárodnej spolupráce a mobilít 

▪ Aktívne sa podieľa na rozvoji medzinárodných kontaktov školy a na propagácii školy na 

verejnosti. 

▪ Spravuje anglickú verziu školskej webstránky. 

▪ Projektový manažér vykonáva tieto povinnosti: 

 definovanie základných parametrov a cieľov projektu;  

 vypracovanie plánu realizácie projektu;  

 návrh organizácie projektu, určenie kľúčových osôb tímu, priradenie úloh členom tímu;  

 návrh rozpočtu projektu a zabezpečenie zdrojov;  

 riadenie projektu;  

 koordinácia činností a členov tímu ; 

 zabezpečenie analýz resp. ich vypracovanie;  

 kontrola termínov a kvality realizovaných prác;  

 prezentácia priebežných a konečných výsledkov; 

 komunikácia s partnermi projektu; 



 

 vypracovávanie dokumentácie projektu. 

2.14.2 Koordinátor environmentálnej výchovy a projektu Zelená škola 

▪ Koordinátor environmentálnej a projektu Zelená škola y v spolupráci s vedením školy: 

 koordinuje environmentálnu výchovu  a projekt Zelená škola na škole ako súčasť 

výchovno-vzdelávacieho procesu; 

 spolupracuje s mimovládnymi organizáciami; 

 upozorňuje na možnosť využívať programy a projekty mimovládnych organizácií 

▪ Koordinátor environmentálnej výchovy a projektu Zelená škola má za úlohu: 

 koordinovať projekt Zelená škola; 

 podporovať separovaný zber vo všetkých organizačných zložkách školy;  

 viesť učiteľov a žiakov školy pre život v spoločnosti, ktorej prvoradou úlohou bude: 

 zdravý životný štýl, 

 obnova narušenej rovnováhy  a vytvorenie optimálneho prostredie na rozvoj nielen 

ľudskej spoločnosti, ale aj ostatných živých organizmov a spoločenstiev, 

 učiť učiteľov i žiakov školy: 

 k starostlivosti o prostredie, v ktorom žijú;  

 vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia;  

 vychovávať žiakov pre životné prostredie.  

 implementovať environmentálnu výchovu do vzdelávania v rámci všetkých 

vyučovacích predmetov; 

 vypracováva ročný program  environmentálnej výchovy, v ktorom sú rozpracované 

mimoškolské a mimo vyučovacie aktivity zamerané na: 

 realizáciu projektu Zelená škola, 

 environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu (triedenie odpadov, šetrenie energie, 

starostlivosť o zeleň a úpravu prostredia, a pod.); 

 zabezpečuje spoluprácu školy s organizáciou Daphné, Strom života a inými EKO-

organizáciami, aby vyučovací proces bol čo najpestrejší a prostriedky realizácie cieľov čo 

najbližšie k reálnemu životu;  

 zapája sa do rôznych projektov, napr. Zdravá škola, organizuje exkurzie, pokusy, 

pozorovania priamo v prírode, zúčastňuje sa na rôznych súťažiach, kvízoch, v Škole v 

prírode.  

 

2.14.3 Koordinátor zdravotnej výchovy 

▪ Koordinátor zdravotnej výchovy v spolupráci s vedením školy: 

 koordinuje zdravotnú výchovu na škole ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu; 

 vypracuje plán zdravotnej výchovy; 

 spolupracuje s Červeným krížom; 

 upozorňuje na možnosť využívať programy a projekty mimovládnych organizácií 

▪ Koordinátor zdravotnej výchovy má za úlohu: 

 organizovať pre žiakov všetkých ročníkov kurz zdravotnej výchovy podľa dohody 

a rozpisu s vedením školy; 

 viesť učiteľov a žiakov školy pre život v spoločnosti, ktorej prvoradou úlohou bude 

zdravý životný štýl; 

 učiť učiteľov i žiakov školy: 



 

 k starostlivosti o svoje zdravie, 

 implementovať zdravotnú výchovu do vzdelávania v rámci všetkých vyučovacích 

predmetov 

 vypracováva ročný program  zdravotnej výchovy, v ktorom sú rozpracované 

mimoškolské a mimo vyučovacie aktivity zamerané na: 

 zdravotnú  výchovu, 

 osvetu ; 

 zabezpečuje  činnosť Zdravotného krúžku a jeho zapojenie sa do regionálnych súťaží; 

 zapája sa do rôznych projektov, napr. Zdravá škola, organizuje kvízy, Škola v prírode. .. 

 

2.14.4 Koordinátor primárnej prevencie 

▪ Koordinátor primárnej prevencie má za úlohu: 

 realizáciu Národného programu a Pedagogicko-organizačných pokynov; 

 zabezpečenie rešpektovania a aktívnej ochrany ľudských a detských práv; 

 zabezpečenie aktívnej ochrany detí pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi; 

 zaktivizovať účasť žiakov školy v projektoch zameraných na vytváranie zdravého 

životného štýlu a aktívne využívanie voľného času; 

 nadviazať spoluprácu s odborníkmi a s prihliadnutím na učebné plány pozývať ich 

k spolupráci; 

 priebežne monitorovať zmeny v správaní detí; 

 poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich rodičom; 

 zriadenie informačnej nástenky na chodbe školy. 

 

2.14.5 Koordinátor rovesníckej podpory v rámci projektu Chipsu 

▪ Koordinátor Projektu CHIPS: 

 koordinuje činnosť vyškolenej skupiny žiakov školy ochotných pomáhať svojim 

spolužiakom v rámci vopred stanovených pravidiel a postupov v rámci primárnej  

prevencie, eliminácie šikany, pomáha riešiť problémy v škole, zaostávanie v učení, 

pretrvávanie  národnostných konfliktov a rasových predsudkov; 

 koordinuje vytváranie  prostredia umožňujúceho naplno rozvíjať empatiu, vnímavosť 

a sociálne schopnosti mladých; 

 pomáha aktívne zapájať mladých ovplyvňovať kvalitu ich života; 

 koordinuje prácu mladých chipsákov  tak, aby sa prostredníctvom rozvoja vrstovníckych 

vzťahov dokázali  vyrovnať sa s náročnými situáciami skôr než eskalujú.  

 

▪ Ciele Projektu Chips: 

 projekt preventívne pôsobí v boji so sociálno-patologickými javmi 

 hľadá cestu lepšej komunikácie medzi deťmi a učiteľmi (deti často svoje aj oprávnené 

požiadavky formulovať nevedia, čo prináša zbytočne konfliktné situácie); 

 posilňuje vzdelávacie výkony, zvyšuje osobnostnú nadstavbu a následne zvyšuje kvalitu 

celej školy; 

 jedinečnosť projektu je v tom, že hlavní aktéri sú v nej deti, ktoré chcú riešiť problémy 

svojich rovesníkov. 

 



 

2.14.6 Koordinátor činnosti žiackej školskej rady 

▪ Koordinátor žiackej školskej rady pomáha  uľahčovať komunikáciu žiakov s vedením školy, 

podporovať kreativitu žiakov, zjednocovať žiacky kolektív. 

▪ Koordinátor žiackej školskej rady zabezpečuje: 

 pravidelné zasadnutia členov  žiackej školskej rady (ŽŠR) na škole,  

 vytvorenie zápisov z rokovaní; 

▪ Koordinátor žiackej školskej rady  pomáha: 

  prispieť k aktívnej participácii mládeže na živote školy, prostredníctvom (ŽŠR)  

 zabezpečuje aktívnu spoluúčasť členov ŽŠR na akciách školy (zber papiera, zápis žiakov 

do školy, Dni otvorených dverí, Dni Zeme, Celoškolské vedecké konferencie a iné eventy 

a projekty...); 

 zvýšiť sociálne zručnosti a osobnostné kompetencie členov ŽŠR na škole, 

 prispieť, na základe neformálneho vzdelávania, motivácie  a prepojenia teoretických 

informácií s praktickými príkladmi  k efektívnejšiemu pôsobeniu ŽŠR na škole; 

▪ Koordinátor žiackej školskej rady zabezpečuje: 

 vzdelávacie tréningy pre mladých lídrov - členov žiackych školských rád (ŽŠR) zamerané 

na osvojenie si zručnosti pre fungovanie ŽŠR, ako efektívneho tímu.  

2.14.7 Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

▪ Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu v spolupráci s vedením školy: 

 koordinuje uplatňovanie výchovy k manželstvu a rodičovstvu ako súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu 

 vypracuje plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

 spolupracuje s organizáciami ako ČK, lekármi, lektormi výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu, psychológmi a pod., 

 zabezpečuje odborné prednášky a literatúru, príp. iné pomôcky pre realizáciu tejto 

výchovy. 

 

2.14.8 Koordinátor informatizácie 
▪ Koordinátor informatizácie  v spolupráci s vedením školy: 

 vypracuje plán informatizácie školy , 

 spolupracuje s odborným zamestnancom školy v oblasti informatiky, 

 koordinuje vzdelávanie zamestnancov školy  v oblasti informačných technológií; 

 koordinuje spoluprácu školy s firmou Microsoft a zapájanie sa školy do jej projektov; 

 sleduje projekty na revitalizáciu učební informatiky. 

 

2.14.9 Koordinátor voľného času 

▪ Koordinátor voľného času  v spolupráci s vedením školy: 

 koordinuje  všetky voľnočasové aktivity na škole, 

 úzko spolupracuje so ZRŠ 1 a pomáha pri  koordinácii krúžkovej činnosti, 

 koordinuje športové súťaže na škole. 

 

2.14.10 Koordinátor ŠvP, LVVK, výletov, exkurzií 

▪ Koordinátor ŠvP, LVVK, výletov, exkurzií v spolupráci s vedením školy: 

 informuje PgZ o možnostiach ŠvP, LVVVK, výletov, exkurzií...; 



 

 dozerá na dodržiavanie povinností vedúcich LVVK, ŠvP, školských výletov a exkurzií; 

 je zodpovedný za spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou ŠvP, LVVK,  

školských výletov, exkurzií v zmysle platnej legislatívy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Oddelenie zariadenia školského stravovania 

 

3.1. Vedúca zariadenia školského stravovania 
▪ Vedúca zariadenia školského stravovania podlieha riaditeľke školy; 

▪ vedúca zariadenia školského stravovania plní nasledovné úlohy: 

 Komplexne zabezpečuje činnosť na úseku školského stravovania v  škole nasledovne: 

 Ekonomickú a MT i finančnú činnosť na úseku školského  stravovania zabezpečuje v 

úzkej spolupráci s hospodársko-správnym úsekom; 

 v oblasti investičnej činnosti /HIM/ predkladá požiadavky ZŠS  do plánu strojových 

zariadení, resp. investícií na príslušný  kalendárny rok na EO ŠÚ Bratislava III – Rača; 

 centrálny nákup surovín zabezpečuje ekonomicky čo najvýhodnejšie (vajcia, cestoviny, 

mak, strukoviny, cukor, ryža, soľ, olej, múka...); 

 vykonáva denne fakturáciu nákupu týchto surovín a sleduje  mesačne vyrovnanie; 

 dvakrát ročne fakturuje odber kuchynského odpadu; 

 usmerňuje kvalifikovanosť a počty zamestnacov ZŠS na základe  počtu stravníkov; 

 zabezpečuje stravovanie žiakov v zmenených podmienkach počas letných prázdnin 

podľa nutnosti, resp. za iných kritických, resp. havarijných udalostí, s dôrazom na 

rentabilnosť školského  stravovania; 

 zabezpečuje odborný rast svojich zamestnancov a pôsobí  preventívne pri predchádzaní 

nedostatkom; 

 prostredníctvom hospodársko-správneho úseku zabezpečuje pravidelne preškoľovanie 

zamestnancov ZŠS v problematika BOZP, PO a CO; 

 pri zabezpečovaní komplexnej činnosti na úseku školského  stravovania sa vedúca ZŠS  

riadi pokynmi MŠVVaŠ SR, riaditeľky ZŠ s MŠ, zamestnancami KŠÚ, zamestnankyňou  ŠÚ 

zodpovednou za ZŠS, ŠZÚ hl. m. SR Bratislavy, SOI. 

▪ vedúca zariadenia školského stravovania zodpovedá: 

 za plynulý chod prevádzky školskej jedálne; 



 

 vykonáva inventarizáciu majetku školskej kuchyne a školskej jedálne; 

 pripravuje podklady k vyradeniu a likvidácii prebytočného a  neupotrebiteľného majetku 

ZŠS; 

 kontroluje normovanie potravín; 

 objednáva u dodávateľov základné potraviny; 

 kontroluje dodacie listy; 

 dodržiava zásady zostavovania jedálneho lístka s ohľadom na  aktuálne ekonomické 

podmienky, normuje podľa MSN/dodržiavanie energetickej a nutričnej hodnoty 

podávaných jedál/, záväznosť  normovacieho hárku a jedálny lístok každý piatok 

odovzdá na ŠÚ BA – Rača a zavesí na web; 

 sleduje vybavenosť ZŠS  HIM, DHM a dodržiavanie ČSN (STN) pre  veľkokuchynské 

zariadenia ako aj efektivitu narábania so  zariadeniami; 

 sleduje dodržiavanie zásad hygieny a bezpečnosti pri práci; 

 sleduje refundáciu výdavkov ZŠS za potraviny; 

 sleduje hospodárenie a evidenciu pridelených finančných prostriedkov; 

 denne prijíma a vydáva tovar a suroviny; 

 zodpovedá za sklad potravín; 

 zabezpečuje bežné korešpodencie (opravy, objednávky,  fakturovanie a pod.); 

 vypracováva projekty na revitalizáciu ZŠS; 

 podporuje podnikateľskú činnosť ZŠS; 

 všetku agendu vedie elektronickou formou; 

 zabezpečuje nákup čistiacich prostriedkov;  

 v prípade nutnosti plní príkazy priameho nadriadeného nad rámec svojho popisu 

činnosti 

 úzko spolupracuje s riaditeľstvom školy, hospodársko-správnym  úsekom, zástupcami 

Rady školy, Rady rodičov; 

 zúčastňuje sa na zasadnutí operatívnej rady školy. 

 

3.2. Zamestnankyne ZŠS 

▪ Zamestnankyne zariadenia školského stravovania podliehajú vedúcej ZŠS; 

▪ Zamestnankyne zariadenia školského stravovania plnia nasledovné úlohy: 

 vykonávajú samostatné práce pri výrobe pokrmov, 

 pripravujú  technologicky náročných pokrmov, 

 vykosťujú, delia mäso a upravujú ho na výrobu jedál, 

 dodržiavajú bezpečnostné, hygienické, cenové a technologické predpisy, 

 evidujú vzorky pokrmov, 

 obsluhujú veľkokapacitné kuchynské stroje na výrobu jedál, 

 obsluhujú jednoduché kuchynské zariadenia, 

 zbierajú riad, príbor a poháre a umývajú ho, 

 udržiavajú čistotu v priestoroch školského stravovania, 

 upratujú priestory zariadenia školského stravovania; 

 v čase letných prázdnin robia generálne upratovanie zariadenia školského stravovania 

(aj upratovanie po maľovke); 



 

 výkon ostatných prác nadriadených zamestnacov  školy  (riaditeľka školy, vedúca 

zariadenia školského stravovania,  ŠZ RŠ, ZRŠ pre MŠ,). 

 

4. Zamestnanci školy 
 

4.1 Zamestnanci školy - práva, povinnosti, zodpovednosť 

 

Pracovníci organizácie sú Zamestnanci školy, ktorí majú  uzavretú pracovnú zmluvu so školou. Každý 

zamestnanec má v popise činnosti vymedzenú pôsobnosť,  zodpovednosť, právomoc, vzťahy 

nadriadenosti a podriadenosti. Je povinný plniť riadne, presne, hospodárne a včas úlohy stanovené 

v  popise činnosti. Pri plnení pracovných povinností je zamestnanec povinný dodržiavať všeobecne 

záväzné právne normy, vnútroorganizačné  úpravy, príkazy a pokyny nadriadených zamestnancov. 

 

Každý zamestnanec má tieto povinnosti a zodpovednosť: 

 plniť príkazy priameho nadriadeného, 

 dôsledne dodržiavať pracovnú dobu, 

 využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh, 

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

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

zničením, poškodením, stratou  alebo zneužitím, 

 upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu,  odmietnuť vykonanie príkazu, ak 

je jeho splnenie trestné alebo sa  prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu  

nadriadenému. 

 

Každý zamestnanec má tieto práva: 

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

 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, prípadne 

v kolektívnej zmluve, 

 rozvíjať svoj  osobný rast v rámci ponúkaných vzdelávaní MPC, školou a inými vzdelávacími 

organizáciami (nie však bezpodmienečne v čase priamej práce s deťmi – počas vyučovania); 

 oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom,  mzdovými, bezpečnostnými a 

ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k  jeho pracovisku a práci ním vykonávanú. 

 

4.2 Práva, povinnosti a zodpovednosť vedúcich zamestnanec školy 

 

Každý vedúci zamestnanec má okrem práv, povinností a zodpovednosti uvedených v 

predchádzajúcom bode tieto práva a  povinnosti: 

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

funkcie, 

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

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

pracovnej disciplíny, 



 

 vydávať príkazy pracovníkom im podriadeným, 

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

zdravie pracovníkov, detí,  prípadne majetok školy, 

 uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných  predpisov "Mzdových opatrení..." 

(Vnútorný predpis). 

 

5. Poradné orgány riaditeľky školy 
a) Rada školy 

Je to iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a  presadzujúci miestne záujmy a záujmy 

pedagógov a rodičov 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 riadiacich zamestnanecov školy a ostatných  zamestnancov, 

ktorí sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu  a vzdelávanie na ZŠ s MŠ na Hubeného ul. č. 

25 v Bratislave. Rada školy sa  riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu. 

 

b) Pedagogická rada 

Zvoláva ju riaditeľka školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí a výchovní pracovníci školy. 

 

c) Gremiálna rada riaditeľky školy 

Je zložená z vedúcich funkcionárov školy riaditeľka školy,  

 zástupkyne  riaditeľky školy pre ZŠ,  

 zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, 

 metodička pre vysoko efektívne učenie ITV, 

 vedúca ŠKD, 

 výchovná poradkyňa,  

 vedúci MZ a PK, 

 ekonómka školy, 

 vedúca ZŠS. 

Schádza sa pravidelne  podľa harmonogramu v Pláne práce školy. Zvoláva ju riaditeľka školy, v jej  

neprítomnosti jej štatutárna zástupkyňa 

 

d) Operatívna rada školy 

Je zložená zo zástupcov riaditeľky školy, metodičky ITV, vedúcej ŠKD  a vedúcej ZŠS a prizvaných 

hostí. Schádza sa pravidelne raz za týždeň. Zvoláva ju riaditeľka školy, v neprítomnosti poverený 

zástupca.  

 

e) Rada rodičov 

Má osobitné postavenie. Má vlastný štatút, rokovací  poriadok. Má vlastný účet a koná vo svojom 

mene. Je iniciatívnym  orgánom rodičov žiakov našej školy. Schádza sa pravidelne raz za  mesiac. 

Zvoláva ju zvolený predseda Rady rodičov. 

 

f) Sekcia vedúcich MZ a PK 

Je zložená z volených zástupcov učiteľov podľa odbornosti.  Schádza sa spravidla pred  

štvrťročnými hodnotiacimi pedagogickými  radami. Zvolávajú ju vedúci MZ a PK podľa 

harmonogramu v Celoročnom pláne úloh. 

 

g) Pedagogická sekcia 1. a 2. stupňa 

Je zložená zo všetkých učiteľov jednotlivých stupňov.  Schádza sa pred rokovaniami PR. Zvoláva ju 

jednotliví výchovná poradkyňa = vedúca pedagogických sekcií. 



 

  

h) So zreteľom na osobitné postavenie školy môže si riaditeľka  zabezpečiť trvalé alebo prechodné 

právne poradenstvo. 

 

6. Osobitná príloha 

 

Komisie : 

 a) škodová a odškodňovacia 

 b) inventarizačná, likvidačná a vyraďovacia 

 c) výberová komisia pre zadávanie práce 

 

a) Škodová a odškodňovacia komisia 

Pôsobí len na úrovni školy. Riaditeľka školy navrhuje a podáva návrhy na uplatňovanie nárokov, 

alebo postihov zamestnancov.  

 

b) Inventarizačná, likvidačná a vyraďovacia komisia 

Inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi (pokynmi o vykonávaní inventarizácie a o 

správe národného  majetku). Po skončenej inventarizácii predkladá riaditeľke školy  písomný 

návrh na jej vysporiadanie. Uplatní tiež návrhy na  vyradenie o likvidácii neupotrebiteľného 

majetku. 

Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonávanej  inventarizácie. Predsedu komisie 

poveruje funkciou písomne  riaditeľka školy. Poverený predseda predloží riaditeľke písomný  

program členov komisie. Okrem určenej inventarizácie sa komisia  schádza podľa potreby. 

 

c) Výberová komisia pre zadávanie prác 

Nie je osobitne ustanovená na škole. Túto úlohu plní takáto  komisia na Školskom úrade 

Bratislava — Rača. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

  

1. Organizačná norma je záväzný predpis pre všetkých pracovníkov  školy. 

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

všetkých podriadených pracovníkov. 

3. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne  riaditeľka školy. 

4. Tento organizačný poriadok nadobudol  platnosť dňom 01.09. 2010. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislava 12. 10. 2011            

       Mgr. Tatiana Kizivatová 

                                                    riaditeľka   


