
Základná škola Lodno  

 

 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Organizačný poriadok je základnou vnútroorganizačnou normou Základnej školy Lodno. 

2. Organizačný poriadok je vydaný v súlade so Zriaďovacou listinou ZŠ Lodno a v súlade 

so Štatútom školy . 

3. Organizačný poriadok upravuje riadenie a organizáciu školy, vymedzuje pôsobnosť 

jednotlivých útvarov školy, určuje organizačnú štruktúru zamestnancov školy, rozsah práv  

a povinností zamestnancov školy  a ich zodpovednosť, vymedzuje vzájomné vzťahy 

a bližšie zásady a pravidlá riadenia. 

 

4.Na základe tohto organizačného poriadku riaditeľ školy  určuje rozsah výkonu jednotlivých 

činností a úloh nimi riadených úsekov, pracovné náplne jednotlivých zamestnancov v súlade s 

platnou právnou úpravou. 

 

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

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

zodpovednosť pracovníkov v špecifických podmienkach vnútorného poriadku, upozorňuje na 

ďalšie vnútroorganizačné normy a upravuje celkovú disciplínu. 

 

 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

Právne postavenie organizácie 

 

Základná škola Lodno (ďalej len škola), je škola bez právnej subjektivity a jej zriaďovateľom 

je obec Lodno, ktorá vstupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť 

vyplývajúcu z týchto vzťahov. Škola svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na 

základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a doplnkových mimorozpočtových zdrojov. 

Súčasťou školy školský klub detí. 

Čl. 3 

Poslanie a úlohy školy 

 

Základná škola poskytuje základné vzdelanie a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a 

vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého 

zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, 

etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola poskytuje žiakovi základné poznatky, 

zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, 

športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v 

živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. 

Základným predmetom činnosti Základnej školy Lodno je zabezpečenie výchovno – 

vzdelávacej práce so žiakmi vo veku 6 – 10 rokov na úseku primárneho a nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. 

 

Medzi základné úlohy školy patrí: 



a) poskytuje základné vzdelanie, 

b) zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú pedagogickú činnosť, 

c) vytvára potrebné materiálne podmienky pre zamestnancov a žiakov školy, 

d) zabezpečuje starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok školy, 

e) zabezpečuje riadne hospodárenie s majetkom školy, 

f) zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie finančných prostriedkov školy, 

g) zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania, 

h) informuje Radu školy o stave a problémoch školy, 

i) zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO a BOZP podľa platných predpisov, 

j) zabezpečuje plnenie ďalších úloh v zmysle príslušnej legislatívy SR 

 

 

Čl. III. 

Osobitná činnosť 

 

Organizačná štruktúra školy a popis pracovných činností 

 

Organizačná štruktúra: 

 

Organizačná štruktúra školy je vyjadrená organizačnou schémou, ktorá je neoddeliteľnou  

súčasťou tohto organizačného poriadku ( príloha č.1)        

Organizácia školy sa vnútorne člení na útvary: 

 

1. útvar riaditeľa školy 

2. pedagogický útvar 

3. hospodársky útvar 

 

Útvar riaditeľa školy 

 

Útvar riaditeľa školy organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, 

právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. 

 

K útvaru riaditeľa školy patrí: 

-   riaditeľ – štatutárny orgán organizácie 

-   výchovný poradca 

-   poradné orgány riaditeľa školy  

 

Riaditeľ školy zriaďuje poradné orgány na posudzovanie problémov, ktorých závažnosť a 

rozsah si vyžaduje kolektívne zváženie. 

Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa sú: 

Samosprávne orgány: 

                 Rada školy 

                 Rada rodičov 

Poradné orgány: 

                 Pedagogická rada 

Metodické orgány: 

                 Metodické združenie 

Výkonné orgány: 

                 Vedenie školy 

 



Riaditeľ školy môže zriadiť podľa potreby ďalšie poradné orgány s trvalou 

alebo dočasnou pôsobnosťou. 

 

Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy 

upravujú rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje riaditeľ školy. 

Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter. 

 

Vnútroorganizačné normy školy 
Sústavu vnútroriadiacich a organizačných foriem školy  tvoria: 

 

- riadiace normy so všeobecnou platnosťou : príkaz, pokyn riaditeľa, ap.  

- vnútroorganizačné normy:   štatút školy, organizačný poriadok, pracovný poriadok, 

vnútorný poriadok školy, školský poriadok, prevádzkový poriadok, vnútorný mzdový 

predpis, registratúrny poriadok , plán vnútroškolskej kontroly, plán práce školy, vnútorné 

poriadky odborných učební a vnútorný poriadok ŠKD. 

 

Metódy práce 

 

Zamestnanci na jednotlivých stupňoch riadenia úzko spolupracujú, poskytujú si odborné 

informácie a pracovné podklady a podľa potreby sa zúčastňujú na plnení spoločných 

úloh. 

 

Zamestnanci plnia úlohy podľa platných právnych predpisov, pracovného poriadku, 

vnútorných predpisov a ostatných predpisov. 

 

Činnosť vedúcich a ostatných zamestnancov sa sústreďuje na plnenie hlavných úloh 

výchovno-vzdelávacej, administratívnej a hospodárskej oblasti. 

 

Uplatňovanie analýzy činnosti výchovno-vzdelávacích, ekonomických a administratívnych 

úloh  v organizácii, neustále hodnotenie uplatnenia  prijatých záverov v praxi. 

 

Spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši formou tímovej práce. 

 

Vedúci zamestnanci školy zabezpečujú potrebnú informovanosť ostatných zamestnancov 

na vnútroorganizačných rokovaniach. 

 

Na zabezpečenie úloh zamestnávateľa sa zvolávajú porady za účelom koordinovania 

vzájomného postupu pri ich plnení. 

 

Riešenie sporov pri zabezpečovaní úloh školy vedúcimi zamestnancami  sa uskutočňuje 

predovšetkým dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhoduje riaditeľ. 

Kontrolná činnosť 

 

Riaditeľ riadi a kontroluje organizáciu. Riaditeľom školy vymenovaní a poverení vedúci 

zamestnanci sú v zmysle Plánu vnútro - školskej kontrolnej činnosti priamo zodpovední za 

správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh a sú povinní: 

 

- osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného útvaru, 

- prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, 

- uplatňovať a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným 



  zamestnancom nimi riadeného organizačného úseku, 

- o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach ihneď informovať riaditeľa školy. 

 

 

 

Útvar riaditeľa školy  

 
Čl. 3 

Riaditeľ školy 
 

1.Štatutárnym orgánom školy starostka obce. Riaditeľ školy je vymenovaný  na päťročné 

funkčné obdobie a vymenúva ho  za zriaďovateľa starosta obce na návrh rady školy v lehote 

do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh kandidáta 

do funkcie riaditeľa na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre 

zriaďovateľa záväzný. 

 

2.Riaditeľ školy riadi a kontroluje činnosť školy a školských zariadení. Za výsledky činnosti 

organizácie je riaditeľ zodpovedný zriaďovateľovi. 

 

3.Riaditeľ koná v mene organizácie vo všetkých záležitostiach. Rozhoduje vždy samostatne, 

pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením Rady školy. 

 

4. Rozhodnutia, vydané riaditeľom ZŠ sú záväzné pre všetkých zamestnancov. 

 

5.Hlavnou úlohou riaditeľa školy je viesť kolektív k pracovnej súčinnosti, aby sa zabezpečilo 

kvalitatívne, kvantitatívne včasné a hospodárne plnenie pracovných úloh a prijatých 

záväzkov.  

 

5. Riaditeľ školy menuje a  odvoláva z funkcie vedúcich zamestnancov školy. 

 

6. Riaditeľa v  jeho neprítomnosti  zastupuje písomne poverený zamestnanec v stanovenom 

rozsahu. Riaditeľ základnej školy menuje zástupcu riaditeľa školy , ktorý spĺňa požiadavky 

odbornej a pedagogickej spôsobilosti ustanovenej osobitným predpisom a pre ktorého platí 

požiadavka miery vyučovacej povinnosti určenej osobitným predpisom. 

 

 

7.Riaditeľ koná v mene organizácie vo všetkých veciach a zodpovedá za: 

 

a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre základnú školu, 

b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného 

programu, 

c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov, 

d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

činnosti školy a školského zariadenia, 

e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

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

g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy a školského zariadenia, 

h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy. 



 

       

 

 

 

        8.Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o 

 

a) prijatí žiaka do školy, 

b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, 

c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, 

d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

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

častí, 

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

g) uložení výchovných opatrení, 

h) povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

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

nie je žiakom školy, 

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

starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení, 

k) individuálnom vzdelávaní žiaka, 

l) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so 

súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, 

m) individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, 

n) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu. 

 

 8.Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie 

 

a) návrhy na počty prijímaných žiakov, 

b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, 

c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

d) návrh rozpočtu, 

e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, 

f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 

g) správu o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia, 

h) koncepčný zámer rozvoja školy a školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva 

roky a každoročne jeho vyhodnotenie, 

i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

ďalej rozhoduje o: 

 

- prijatí zamestnancov školy do pracovného pomeru a v súvislosti s tým zabezpečuje                   

vyhotovenia pracovných zmlúv, 

- zabezpečuje personálne obsadenie školy, 

- uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a tieto práce 

kontroluje, 

- uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve, 

- rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami  školy v súlade so zákonom 331/2001 Z.  

z.  ( (Zákonník práce), 



- preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce, 

- určuje nástup dovoleniek na zotavenie v súlade so zákonom 331/2001 Z z. (Zákonník 

práce) a plánu dovoleniek, 

- vysiela pracovníkov na služobné cesty, 

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

a pri prekážkach z dôvodu všeobecných záujmov, 

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

prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času, 

- určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií pracovníkov školy, 

- vyjadruje sa k prihláškam na ďalšie štúdium pracovníkov školy, 

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

zabezpečení študujúcich popri zamestnaní, 

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

školského roku v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby, 

rekreácia), 

- posudzuje kvalifikáciu pracovníkov a v náväznosti na to zaraďuje pracovníkov do 

príslušných funkcií, platových stupňov a mzdových taríf podľa príslušných mzdových 

predpisov, 

- vyhotovuje platové výmery ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými náležitosťami 

pracovníkov, 

- rozhoduje o platových postupoch pedagogických pracovníkov, priznáva odmeny a 

všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných mzdových predpisov 

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

pedagogický pracovník zaradený podľa nadobudnutej kvalifikácie, priznanie osobného 

príplatku, osobného hodnotenia a pod.), 

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

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

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

- priznáva náhradu cestovného a sťahovacích výdavkov, odlučného a ostatných náhrad 

v súlade s platnou legislatívou, 

- pri prijímaní pracovníka do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu o 

priebehu zamestnaní o zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely platového 

zaradenia pracovníka, ako aj o zápočte dôb zamestnania pre určenie nemocenských 

dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie, 

- rozhoduje o pridelení počtu nadpočetných hodín pedagógom 

- rozhoduje o pridelení  počtu hodín externým učiteľom a podľa  nadobudnutej 

kvalifikácie určuje odmeny za externé vyučovanie, 

- priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných pracovníkov v súlade s platnými 

mzdovými predpismi, 

- zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces kvalifikovanými pracovníkmi podľa 

nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej 

vyhlášky MŠ SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, 

- sústavne sa stará o odborný rast pedagogických pracovníkov školy, 

- pracovníkom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom 

na ich zdravotný stav, 

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

kvalitný, hospodárny a bezpečný, 

- zabezpečuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť o pracovníkov, 

- zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o BOZP a PO, za týmto 

účelom pravidelne oboznamuje pracovníkov s novými predpismi, 



- v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu pracovníkov, zodpovedá za dodržiavanie 

všetkých ustanovení ZP, pracovného poriadku, ďalších platných pracovno – právnych, 

mzdových a iných predpisov, súvisiacich s touto agendou. 

 

Zástupca riaditeľa školy 

  

Úzko spolupracuje s riaditeľom školy, ktorému je zodpovedný za stav vo výchovno-

vzdelávacej práci v pridelených predmetoch, za plnenie pracovných úloh prevádzkovými 

zamestnancami a zamestnancami školskej jedálne, ŠKD i za pridelené hospodárske 

a administratívne úlohy. 

V prípade neprítomnosti riaditeľa školy ju zastupuje v rámci rozsahu jemu daných práv a 

povinností. 

  

Vedie a zodpovedá za tieto úlohy:         

-         je poverený odbornou starostlivosťou o úroveň vyučovania I. a II. stupňa, najmä     

          v prírodovedných predmetoch,   MAT, TV, FYZ, GEO, BIO, CHE, TCH, INF  

    usmerňuje prácu MZ a PK na I. a II. stupni, 

-         usmerňuje prácu prevádzkových zamestnancov školy a zamestnancov školskej jedálne, 

-         zodpovedá za zostavenie rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy I. a II. stupňa 

-         spracúva určené tabuľkové podklady k hodnoteniam pre I. a II. stupeň, 

-         kontroluje triednu dokumentáciu I. a II. stupňa, 

-         kontroluje písomné testy a previerky na I. a II. stupni, 

-         zabezpečuje na škole úlohy BOZP, CO a úlohy požiarnej ochrany, 

-         rozhoduje s prihliadnutím na rozpočet o zakupovaní odbornej literatúry a kníh pre žiacku                                

          a učiteľskú knižnicu, 

-         sleduje materiálne vybavenie školy a jednotlivých kabinetov a zabezpečuje v spolupráci 

          s vedúcimi kabinetov ich vybavenie pomôckami a materiálom, 

-         zabezpečuje objednávky a nákup učebných pomôcok, tlačív, dokumentácie a ďalšieho 

          potrebného materiálu pre prevádzku školy, 

-         zabezpečuje v plnom rozsahu prevádzku a údržbu školy. 

 

 

Práva a povinnosti zástupcu riaditeľa školy :  

 

- Zástupca riaditeľa školy využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka 

práce, pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov.  

- Zastupuje riaditeľa školy v jeho neprítomnosti. Je členom pedagogickej rady a členom 

vedenia školy. 

- Z poverenia riaditeľa školy zabezpečuje úlohy pedagogicko-organizačného charakteru. 

- Riadi a zabezpečuje hospodárske úlohy na škole. Zabezpečuje všetky organizačno – 

administratívne úlohy smerom k správnym zamestnancom školy. Kontroluje činnosť 

technicko – hospodárskych a prevádzkových zamestnancov školy. 

- Zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy formou vnútroškolskej kontroly sleduje 

ako sú plnené pedagogické a výchovné ciele. 

- Zúčastňuje sa hodnotení práce učiteľov a ostatných zamestnancov školy. 

- Zabezpečuje su súhlasom RŠ budovanie dielní, pozemku, odborných učební, učební 

a kabinetov. 

- Zodpovedá za správne vedenie administratívy, inventára školy, fondu učebníc  

a školských pomôcok a potrieb. 

- Zostavuje predpísané štatistiky a zabezpečuje zastupovanie zamestnancov školy. 



- Zostavuje podklady pre rozpočet školy, sleduje jeho čerpanie a stará sa o efektívnosť 

hospodárenia. 

- Sleduje hospodárnosť vody, energií a poruchy zariadení, striech. 

- Podáva návrhy na osobné príplatky, odmeny zamestnancov. 

- Kontroluje činnosť práce ŠKD a stará sa o odborný rast vychovávateliek. 

- Upozorňuje riaditeľa školy na porušovanie pracovnej disciplíny. 

- Objednáva opravy a údržbu kancelárskej techniky, elektroniky, MTZ, budovy školy, 

strojno-technologických zariadení a drobné nákupy podľa pokynov riaditeľa školy. 

- Uplatňuje požiadavky na odškodnenie u poisťovní podľa pokynov RŠ 

- Zabezpečuje personálnu agendu pri prijímaní i rozviazaní pracovného pomeru. 

- Vykonáva ohlasovaciu povinnosť u všetkých zamestnancov i pracujúcich dôchodcov. 

- Eviduje zmeny zdravotných poisťovní u zamestnancov školy i agendu s tým spojenú a 

zodpovedá za ich včasné nahlásenie mzdovej účtovníčke. 

- Eviduje faktúry v knihe faktúr a po podpise riaditeľa školy zabezpečuje ich ďalšie 

spracovanie. 

- Vykonáva kontrolu cestovných výdavkov a zabezpečuje ich agendu a likvidáciu. 

- Vypracováva mesačné uzávierky čerpania rozpočtu. 

- Vykonáva ekonomické rozbory – polročné a ročné, sleduje vývoj ekonomických 

ukazovateľov. 

V spolupráci s vedúcou ŠJ dvakrát ročne vykonáva fakturáciu za kuchynský 

Výchovný poradca  

         Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo, koordinuje výchovný proces  

         školy a sprostredkováva servisné služby školy (najmä: pedagogické, psychologické,  

         sociálno-právne, medicínske , sociologické). 

 

 

Práva a povinnosti výchovného poradcu: 

 

1. Výchovný poradca je pomocníkom riaditeľky školy pri organizovaní výchovnej práce so 

žiakmi zameranej na správnu voľbu povolania, pri starostlivosti o talentovaných 

i zaostávajúcich žiakov a žiakov u ktorých sú výchovné problémy. 

2. Pomáha riaditeľke školy pri usmerňovaní práce ostatných učiteľov v tomto smere. 

3. Informuje pedagogický zbor o jednotlivých druhoch povolania, o potrebe pracovných síl 

v jednotlivých odboroch hospodárstva. 

4. Výchovný poradca spolupracuje: 

                                                           a/ so ZR na škole 

                                                           b/ so školskou lekárkou a triednym učiteľom pri          

                                                                zisťovaní  príčin výchovných ťažkostí, zaostávania 

                                                                v prospechu, ako aj pri odporúčaní povolania         

žiaka 

                                                                so zreteľom na jeho zdravotný stav. 



                                                            c/ s OPPP v otázkach vyšetrenia mentálnych schopností  

žiakov i pri problémoch pri voľbe povolania. 

5. Vedie na škole všetku evidenciu spojenú so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, 

evidenciu talentovaných i problémových žiakov. 

6. Má právo za prácu v tomto úseku skrátenie pracovného úväzku podľa smerníc MŠ SR. 

 

 

Čl. 4 

Poradné orgány riaditeľa školy 
                            

   1. Pedagogická rada je najdôležitejší odborný poradný orgán skupinového odborno-  

       pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy 

   2. Metodické združenie a predmetové komisie sú poradnými orgánmi riaditeľa v oblasti 

       metodickej a odbornej úrovni vyučovania jednotlivých predmetov na škole. 

   3.Vedenie školy sa schádza sa pravidelne raz mesačne alebo podľa potreby na začiatku 

       každého pracovného týždňa. Členmi vedenia sú: zástupca riaditeľa školy, vedúca ŠJ, 

       vedúci metodických orgánov školy.  

   4. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci  

       miestne  záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje  

       činnosť školy, plní funkciu verejnej kontroly podľa zákona č.596/2003 Z.z. v znení   

       ďalších predpisov. 

   5.Rada rodičov je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy. Schádza sa 

    pravidelne raz mesačne alebo podľa potreby.  

 

       Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa 

       školy upravujú rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje a vydáva riaditeľ školy. 

             Stanoviská a závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci  

             charakter. 

 

 

Čl. 5 

Odborné orgány 

1. Odborné komisie sa zriaďujú spravidla k riešeniu úloh s pôsobnosťou pre celú 

organizáciu. 

2. Riaditeľ školy ustanovuje odborné komisie, určuje ich predmet činnosti a menuje 

predsedu a členov komisií. 

3. Úlohou odborných komisií je na základe príslušných podkladov podávať vyjadrenia, 

stanoviská a návrhy na riešenia a rozhodnutia vo vymedzených oblastiach činnosti. 

4. Odborné komisie nemajú právo vydávať záväzné rozhodnutia a príkazy 

 

5. Riaditeľ školy zriaďuje tieto odborné komisie: 

a) komisia pre opravné a komisionálne skúšky,  

b) inventarizačná komisia, 

c) likvidačná komisia, 

d) stravovacia komisia 

e) škodová komisia 

 

 



 

 

 

Zásady konania jednotlivých odborných komisií 

 

Stravovacia komisia 
Stravovacia komisia sa riadi vyhláškou č. 330/2009 o zariadení školského stravovania 

a prevádzkovým poriadkom. 

Komisiu tvoria: zástupca riaditeľky školy, vedúca školskej jedálne, vedúca kuchárka, , 

zástupca rodičov ZŠ. 

Hlavné úlohy stravovacej komisie: 

1. Pomáhať vedúcej školského stravovania pri úspešnom riadení prevádzky podľa zásad 

správnej výživy. 

2. Prerokovať požiadavky a návrhy, ktoré vedúca ŠJ uplatňuje u nadriadenej. 

3. Spolupracovať pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny 

výdaja stravy. 

4. Sledovať čas výdaja stravy a vykonávanie pedagogického dozoru počas výdaja stravy. 

5. Pomáhať pri zabezpečovaní zásobovania potravín. 

6. Podľa záujmu stravníkov riešiť doplnkové stravovanie. 

   Organizačné úlohy: 

1. Komisia zasadá na podnet členov komisie, minimálne 2x ročne. 

2. Zo zasadnutí komisie sa vedie zápis, ktorého kópia je uložená u vedúcej ŠJ.  

Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia 

Inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi o vykonávaní inventarizácie 

a o správe štátneho majetku. Po skončenej inventarizácii predkladá riaditeľovi školy písomný 

návrh na jej vysporiadanie. Uplatní tiež návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného 

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

komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi 

školy písomný zoznam členov komisie. Okrem určenej inventarizácie komisia preberá 

majetok školy – inventár kabinetu, resp. majetok školy, pridelený do osobného užívania, od 

odchádzajúceho zamestnanec školy v prípade, ak tento majetok bude spravovať 

v nasledujúcom období nový zamestnanec školy. Ak inventár preberá ďalší zamestnanec 

školy, predseda komisie sa zúčastňuje na preberaní a tiež podpisuje zápisnicu o prebratí 

majetku. Komisia sa schádza podľa potreby a zvoláva ju predseda komisie. 

Vyraďovacia komisia – na základe uskutočnenej inventarizácie a návrhov vyraďuje v súlade 

so zákonom o správe majetku na vyradenie majetok, ktorý je metodicky zastaraný, morálne 

opotrebovaný, mechanicky poškodený, nefunkčný a neopraviteľný. Počet členov komisie sa 

určuje podľa rozsahu vyraďovania. Predsedu komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ 

školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi školy písomný záznam o vyraďovaní. 

 

Likvidačná komisia – uskutočňuje likvidáciu vyradeného majetku v rámci TDO. Počet 

členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonávanej likvidácie. Predsedu komisie poveruje 

funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi školy písomný 

záznam o likvidácii.  



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

písomne s podpismi všetkých členov. 

Vo svojej práci sa komisia riadi zákonníkom práce a ďalšími príslušnými normami. 

Svoje návrhy konzultuje s právnikom a ekonómom.  

 

Škodová komisia 

Slúži ako poradný orgán riaditeľa  v otázkach riešenia a uplatňovania práva na náhradu škody 

spôsobenej zamestnancom, prípadne neznámym páchateľom. Predsedu komisie a jej členov 

vymenúva riaditeľ ZŠ menovacím dekrétom. Komisia zasadá podľa potreby a vo svojej 

činnosti sa riadi Zákonníkom práce a ďalšími právnymi normami. 

 

Pedagogický útvar 

 

Vedúcou útvaru je  zástupca riaditeľa školy( ďalej len ZRŠ). Patria 

sem: 

-   vedúci MZ, 

-   vedúca ŠKD. 

 

 

 

 

Rozsah pôsobnosti vedúcej ŠKD 

-   zjednocuje, koordinuje a kontroluje činnosť vychovávateliek, robí hospitácie 

v jednotlivých oddeleniach, na základe hospitačnej činnosti hodnotí stav 

výchovnovzdelávacej práce v zariadení a o výsledkoch informuje riaditeľa školy, 

-  zodpovedá za účelné využitie pracovného času vychovávateliek 

- zjednocuje požiadavky vychovávateliek na žiakov, 

- v spolupráci s vychovávateľkami vypracúva návrh celoročného plánu práce, 

- spolu s vychovávateľkami navrhuje týždennú skladbu zamestnania žiakov, 

- kontroluje osobnú prípravu vychovávateliek na činnosť so žiakmi, 

- predkladá požiadavky vychovávateliek na rozpočet zariadenia a návrh 

  materiálneho vybavenia za všetky oddelenia riaditeľovi školy, 

- zostavuje časový rozvrh služieb vychovávateliek a zabezpečuje náhradné služby 

  za neprítomných, 

- zabezpečuje jednotné vedenie pedagogickej dokumentácie zariadenia, robí bežné 

  administratívne a pokladničné práce, ktoré súvisia s jej riadiacou činnosťou, 

- riadi pracovné porady vychovávateliek a závery z porád predkladá riaditeľovi školy, 

- metodicky koordinuje činnosť vychovávateliek na škole, spolupracuje s triednymi 

učiteľmi, organizuje výmenu skúseností vychovávateliek. 

 

Rozsah pôsobnosti vedúcich MZ  

 

-  plánovite riadia a kontrolujú prácu členov metodického orgánu v rámci zverených 

   predmetov, 

-  zodpovedajú za dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky 

   vyučovania v rámci zverených predmetov, 

-  zabezpečujú koordináciu VVP medzi I. a II. stupňom školy, ako aj 

   medzipredmetové vzťahy, 

-  prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom 

   procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladajú 



   vedúcej útvaru, alebo riaditeľovi školy, 

-  pripravujú vstupné, výstupné a povinné kontrolné písomné práce, 

-  poznatky takto získané zovšeobecňujú na zasadnutiach MZ,  pracovných 

   poradách, resp. pedagogických radách, 

-  organizačne zabezpečujú mimoškolskú činnosť (olympiády, súťaže, výstavky, 

   besedy a pod.) 

 

Hospodársky útvar 

 

Vedúcim útvaru je riaditeľ školy. Patria sem: 

  

Prevádzkový úsek 

- školník, 

- upratovačka 

Úsek školského stravovania 

-   vedúca ŠJ 

-   kuchárky 

-   pomocné sily 

 

Prevádzkový úsek 

 

Školník  

       -   zamestnanec vo funkcii školníka využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka 

práce a ďalších právnych predpisov, 

      -    zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy podľa pokynov riaditeľa školy,  

a) Povinnosti školníka 

K hlavným povinnostiam školníka patrí podporovať podľa pokynov riaditeľa školy hladkú 

prevádzku školy a starať sa o to, aby sa prevádzka nenarušovala. 

- školník organizuje prácu upratovačiek a zodpovedá za ich prácu zástupcovi RŠ 

- usmerňuje a kontroluje prácu zadávanú pracovníkom firiem, presviedča sa o 

správnosti a kvalite vykonaných prác a množstve dodaného materiálu 

- zodpovedá za bezpečnosť prevádzkových prác a dohliada, aby upratovačky používali 

predpísané ochranné odevy a pomôcky 

- zabezpečuje nákup a prerozdeľovanie čistiacich prostriedkov 

- zabezpečuje údržbu a opravy technických a technologických zariadení, budov, 

kancelárií, tried a ich vybavenia 

 

 

I.) Starostlivosť o školskú budovu a jej zariadenie 

- zodpovedá, aby školská budova bola v určený čas otvorená a uzamknutá, miestnosti 

upratané, vyvetrané, vykúrené, obsluhuje bezpečnostný systém 

- stará sa o zásobovanie tried kriedou a prachovkami, špongiami na utieranie tabúľ a 

uterákmi 

- vydáva upratovačkám čistiace prostriedky a potreby 

- vykonáva údržbárske práce : 

1. Sanitárne zariadenie 

- upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, výlevky záchodovej 

nádrže, zrkadla, konzol, vešiakov 

- opravy, výmenu výtokového ventilu – kohútika 

- opravu batérie 



- výmenu tesnenia 

- opravu sprchy pevnej alebo hadicovej 

- opravu, výmenu ochranných rámov na drezoch a výlevkách 

- výmenu sedátka záchodovej misy 

- vyčistenie a vyregulovanie záchodovej nádrže 

- vyčistenie sifónov 

- vyčistenie podlahových a strešných vpustí 

- udržiavanie a čistenie vodovodnej šachty 

2. Elektrické zariadenie 

- výmenu žiaroviek, štartéra, žiarivky 

- výmenu vypínačov a zásuviek (vyučený elektrikár) 

- výmena poistiek 

- výmena ochranného skla na osvetľovacom telese 

3. Plynoinštalácie 

- vyčistenie roštov na plynovom vedení 

- optická kontrola hlavného uzáveru plynu 

4. Kovanie a zámky 

- opravu, výmenu kľučiek na dverách a oknách 

- opravu, výmenu štítkov, zámkov, vložiek do zámkov a kľúčov na dverách 

- opravu, výmenu zámkov a kovania nábytku 

5. Stolárske práce 

- jednoduchú opravu školského nábytku 

- upevňovanie vešiakov, garníž a ostatných drobných predmetov 

6. Podlahy 

- opravu uvoľnených dlaždíc, upevnenie prahu 

- upevnenie podlahových líšt 

7. Zasklievanie 

- výmenu tabuľového skla u okien prístupných z hľadiska bezpečnosti práce 

8. Maliarske práce 

- sadrovanie dier po klincoch 

- sadrovanie odrazených rohov stien 

- drobné maliarske a natieračské práce 

- 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 štátne zástavy, udržuje ich vždy čisté a vhodne uložené 

- pomáha zabezpečovať výzdobu školy 

 

II.) Pri starostlivosti o žiakov 

- dbá, aby žiaci vchádzali do budovy školy v určený čas, aby sa v mimovyučovacom 

čase nezdržiavali v budove školy 

- uschováva zabudnuté veci žiakov a vydáva ich užívateľom po preverení 

hodnovernosti 



- nájdenie predmetov väčšej hodnoty hlási zástupcovi RŠ 

 

III.) Pri starostlivosti o upratovanie 

- zodpovedá za čistotu, včasné upratanie všetkých miestností a za dodržiavanie 

hygienických zásad (vetranie, dezinfekcie ) 

- vykonáva bežné upratovanie v pridelených priestoroch 

- organizuje hlavné upratovanie a zúčastňuje sa ho 

- dbá, aby boli pravidelne vyprázdňované nádoby na smeti 

- dbá, aby boli pravidelne vymieňané uteráky (1xtýždenne) a dáva ich čistiť 

- dozerá na prácu upratovačiek 

- stará sa, aby boli načas objednané a dodané v potrebnom množstve čistiace 

prostriedky 

- stará sa, by pre údržbárske práce bol včas zabezpečený potrebný materiál 

- dbá, aby pri všetkých upratovacích prácach boli dodržiavané bezpečnostné 

opatrenia 

- upratuje betónové plochy areálu, aby vyhovovali hygienickým požiadavkám a 

bezpečnostným predpisom 

- udržuje poriadok a čistotu v celom areály školy 

- dbá o nenarušovanie vyučovania (pohybu nepovolaných osôb v škole ako i v areáli 

školy) 

 

IV.) Pri obstarávaní pomocných administratívnych prác 

- vykonáva pomocné administratívne práce, zabezpečovanie pošty, nákupy, 

doprovod pri preberaní peňazí z banky 

- pri remeselných prácach vedie záznam o vykonaní prác, o množstve a spotrebe 

materiálu 

 

V.) Zvláštne úlohy a povinnosti 

- zabezpečuje obranyschopnosť žiakov a osadenstva školy (kontrolou a udržiavaním 

hydrantov, priechodnosťou požiarnych schodísk apod.) 

- pred zimným obdobím zabezpečuje posypový materiál, zabezpečí vypustenie 

vonkajších polievacích rozvodov a ich ochranu, nákup a vyhotovenie dostatočného 

množstva náradia na odhŕňanie snehu a rozbíjanie ľadu 

- pred letným obdobím zabezpečí prevádzkyschopnosť a údržbu vonkajšieho 

polievacieho systému 

 

Upratovačka: 
- upratovačka – upratuje určené priestory každý deň, zapisujú do príslušnej knihy závad    

      zistené závady. Pri odchode z pracoviska je zodpovedná za uzamknutie všetkých   

      priestorov školy. 

- upratovačka má na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, Pracovného   

      poriadku a ďalších platných predpisov a smerníc, 

       -   udržiavajú pridelené upratovacie priestory v náležitej čistote a vzornom poriadku  

 

 

Rozsah pôsobnosti oddelenia školského stravovania 

 

Vedúca školskej jedálne plní tieto úlohy: 

 

- priamo riadi, usmerňuje a kontroluje prácu zamestnancov kuchyne, 



-vedie pokladničnú knihu školy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov školy, 

vrátane výplaty v hotovosti a dokumentuje pokladničné operácie školského 

stravovania, 

-v spolupráci s hlavnou kuchárkou poverenou riadením pracoviska zostavuje, vždy 

na týždeň dopredu jedálny lístok v zmysle platných zásad tak, aby jeho pestrosť 

a pitný režim bol zameraný na ochranu žiakov, prepočítava podľa receptúr nutričnú 

hodnotu podávanej stravy, stará sa o vysokú úroveň školského stravovania, 

zaobstaráva jedlá v priemernej hodnote určených vyživovacích noriem a dbá, aby 

pokrmy boli upravené chutne, načas a v zodpovedajúcom množstve a kvalite, 

-dodržuje pokyn na úpravu finančných limitov pri nákupe potravín na stravovanie, 

-pri starostlivosti o zásobovanie jedálne objednáva a obstaráva potraviny, inventár 

a ostatné potreby pre jedáleň, zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín 

a ostatných potrieb i za správne uskladnenie tovaru a robí pravidelné kontroly 

bezchybnosti uskladnených potravín, pri starostlivosti o plynulý chod jedálne 

zodpovedá za organizáciu prevádzky celej jedálne, po dohode s RŠ určuje 

a organizuje príchod stravníkov do jedálne a ich odchod v súlade s prevádzkovými 

možnosťami jedálne a rozvrhom hodín, 

-denne kontroluje vedenie evidencie odkladanie vzoriek na 48 hodín, 

- prostredníctvom zamestnancov, ktorí robia dozor, organizuje plynulý príchod žiakov 

k okienkam a výdaj pokrmov, rozmiestnenie žiakov pri stoloch a usporiadaný 

odchod žiakov z jedálne, 

- zabezpečuje rýchly výdaj pokrmov a nápojov podávaných v primeranom riade, 

s úplnými príbormi a rýchly odber použitého riadu, 

- zabezpečuje postupné dováranie a prípravu jedál, ktorý nutričné, chuťové a 

vzhľadové vlastnosti by dlhším časom podávania stratili na kvalite, 

- podľa návrhu hlavnej kuchárky rozvrhuje pracovný čas podriadených 

zamestnancov tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo prevádzke kuchyne, 

- zodpovedá za dodržiavanie počtu a kvalifikačnej štruktúry zamestnancov ŠJ na 

základe skutočného stavu stravníkov, 

- organizuje potrebné a účinné pracovné porady na prevádzke, vedie o nich 

záznamy a kópie odovzdáva RŠ. V prípade zistenia priestupkov u zamestnancov 

kuchyne vyvodzuje opatrenia, ktoré predloží písomne RŠ, 

- vedie evidenciu o odber kuchynského odpadu, 

- ak niektorá zamestnankyňa kuchyne ochorie, ihneď zabezpečí potrebnú náhradnú 

silu, 

- rovnako sa stará aj o náležitú údržbu inventára jedálne a kuchyne, 

 - predkladá inventarizáciu DHM a HM, 

-predkladá návrhy na zaradenie pracovných síl do TT, návrhy na osobný príplatok 

a odmeny, 

- vedie záznamy o nadčasových hodinách zamestnancov a v určený termín ich 

prekladá RŠ, 

- navrhuje opatrenia v oblasti PO a BOZP, 

- zabezpečuje inštruktáž pracovníkov ŠJ, aj novoprijatých , 1x ročne v oblasti PO, 

hygieny a bezpečnosti práce na pracovisku, 

- zodpovedá za dodržiavanie nariadení vonkajších kontrol SOI, Štátneho 

zdravotného ústavu hlavného mesta SR a pod., 

- spolupracuje s vedením školy pri utváraní podmienok a výkon podnikateľskej 

činnosti v priestoroch školy. 

 

 



Povinnosti hlavnej kuchárky 

- zabezpečuje výrobu jedál, zodpovedá za správne technologické postupy a riadi prácu 

ostatných pracovníkov v kuchyne 

Pomocná kuchárka 

- zabezpečuje výrobu jedál vo zverenom úseku, zodpovedá za ich chuť a zdravotnú 

nezávislosť 

- pomáha pri príprave doplnkových jedál,  vykonáva donášku potravín do ŠJ 

- vykonáva umývanie riadu a zodpovedá za jeho čistotu. 

 

Povinnosti technika PO a BOZP 

- zabezpečuje dodržiavanie platných predpisov v oblasti BOZP a PO na škole 

- kontroluje a dohliada na správnosť evidencie a registrácie školských a pracovných 

úrazov 

- vykonáva školenia pracovníkov školy v oblasti BOZP a PO 

- zabezpečuje a osobne sa zúčastňuje bezpečnostných previerok 

- upozorňuje na nedostatky pri bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a dohliada na ich 

odstránenie 

- zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie BOZP a PO 

 

 

Zamestnanci školy – práva, povinnosti a zodpovednosť 

 

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne a vnútroškolské 

predpisy. Zamestnanci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-

právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení. 

 

Každý zamestnanec má tieto povinnosti a zodpovednosť: 

 

- plniť príkazy priameho nadriadeného, 

- využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovný úloh, 

- dodržiavať pracovný čas, 

- 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, 

- oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými 

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

vykonanej. 

 



Každý vedúci zamestnanec má okrem práv, povinností a zodpovednosti uvedených 

v predchádzajúcom bode tieto práva a povinnosti: 

 

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

        vlastnej funkcie, 

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

        dotýkajú ich činnosti, prerokovať s nimi závažné otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh 

        a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny, 

      - vydávať príkazy zamestnancom im podriadeným, 

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

        život alebo zdravie zamestnancov, detí, prípadne majetok školy, 

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

 

                                                                  Článok 6. 

 

 Záverečné ustanovenia 

 

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

2. Vedúci zamestnanci školy sú povinní postupne oboznámiť s obsahom 

organizačného poriadku školy všetkých podriadených zamestnancov. 

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

pedagogickou radou. 

 

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 2. septembra 2010. 

 

 

Lodno 2. septembra 2010 

                                                                                                Mgr. Beáta Dubovická 

                                                                                                     riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktualizácia k 1.9.2015 

Rozdelenie úloh na šk. rok 2015/2016 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Beáta Dubovická 

Výchovný poradca: Mgr. Anna Šutiaková 

Vedúca metodického združenia: Mgr. Vlasta Kvašňovská 

Členovia metodického združenia: Mgr. Anna Šutiaková, Mgr. Slavomíra Brandýsová, 

Mgr. Beáta Dubovická, Bc. Dáša Vargová 

Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Anna Šutiaková 

Koordinátor prevencie soc.-patolog.javov: Mgr. Vlasta Kvašňovská 

Koordinátor Zdravá škola a Boja proti obezite: Mgr. Vlasta Kvašňovská 

Koordinátor výchovy k manželstvu  a rodičovstvu: Mgr. Slavomíra Brandýsová 

Koordinátor spolupráce ZŠ s MŠ: Mgr. Anna Šutiaková 

Koordinátor informatizácie : Mgr. Beáta Dubovická 

Správca PC učebne: Mgr. Beáta Dubovická 

Koordinátor Boja za ľudské práva: Mgr. Vlasta Kvašňovská 

Triednictvo: 
1. Ročník – Mgr. Beáta Dubovická 

2. Ročník – Mgr. Vlasta Kvašňovská 

3. Ročník – Mgr. Anna Šutiaková 

4. Ročník – Mgr. Slavomíra Brandýsová 

Školský klub detí pri ZŠ Lodno – Bc. Dáša Vargová - vychovávateľka 

Externí zamestnanci: Mgr. Blanka Šamajová – katechétka 

           Mgr. Lucia Badžgoňová – vyuč. ANJ 

Nepedagogickí zamestnanci:  

                         Viera Vavreková – upratovačka 

Ďalšie kompetencie: 

Projekty: Mgr. Dubovická 

Školský časopis: Mgr. Dubovická 

Kabinet  učebných pomôcok - Mgr. Brandýsová 

Kultúrne podujatia – Bc. Vargová + triedne učiteľky 

Školská knižnica – Mgr. Brandýsová 

Aktivity na podporu čítania s porozumením : Mgr. Šutiaková 

Sklad učebníc: Mgr. Dubovická 

Školské časopisy: Mgr. Dubovická 

Poplatky za ŠKD: Bc. Vargová 

Krúžková činnosť: 

Počítačový krúžok: Mgr. Dubovická 

Krúžok Mladý hasič : Ľuboš Lisko 

Športovo – pohybový krúžok: Mgr. Kvašňovská 

Šikovníček : Mgr. Brandýsová 

Detský folklórny súbor Lodňanček: E.Šutá 

 

Mgr. Beáta Dubovická 

Riaditeľka školy 

 


