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Čl. 1 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 

 

Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou pre všetky zložky a organizačné 

súčasti Spojenej školy internátnej, Karola Supa 48, Lučenec (ďalej len „SŠI“). 

 

Organizačný poriadok upravuje riadenie a organizáciu, určuje deľbu práce, organizáciu 

orgánov na škole, práva a zodpovednosť zamestnancov, vnútorné a vonkajšie vzťahy 

subjektov so sídlom v SŠI  na ulici Karola Supa 48 v Lučenci. 

 

Organizačný poriadok vydáva riaditeľka školy v zmysle ustanovenia § 3 odseku 2)  Vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. z 23. júla 2008 o základnej škole 

v znení zmeny č. 224/2011 a 203/2015 Z. z. v platnom znení.  

 

 

 

Čl. 2  

Všeobecné ustanovenia 

 

 

(1) Názov organizácie: Spojená škola internátna 

s organizačnými zložkami 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Karola Supa 48, Lučenec;  

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Dr.    

Herza 6, Lučenec; 

Špeciálna materská škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec. 

Súčasti školy: 

Školský klub detí, Karola Supa 48, Lučenec ako súčasť Spojenej školy internátnej, Karola 

Supa 48, Lučenec; 

Školský internát, Karola Supa 48, Lučenec ako súčasť Spojenej školy internátnej, Karola 

Supa 48, Lučenec; 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,  Karola Supa 48, Lučenec ako súčasť 

Spojenej školy internátnej, Karola Supa 48, Lučenec; 

Školská jedáleň, Karola Supa 48, Lučenec ako súčasť Spojenej školy internátnej, Karola 

Supa 48, Lučenec; 

Školská jedáleň, Dr. Herza 6, Lučenec ako súčasť Spojenej školy internátnej,  Karola Supa 

48, Lučenec. 

 

(2) Sídlo organizácie: Karola Supa č. 48, Lučenec 

 

(3) Právne postavenie: 

a) Spojená škola internátna  (ďalej len „SŠI“) bola zriadená v súlade s § 10, ods. 1 a § 22 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

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

neskorších predpisov v spojení s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a na základe rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu  Slovenskej republiky 2017-5379/19236:2-10H0/1; 2017-5379/19236:2-
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10H0/2; 2017-5379/19236:2-10H0/3; 2017-5379/19236:2-10H0/4; 2017-

5379/19236:2-10H0/5; 2017-5379/19236:2-10H0/6 zo dňa 14. 07. 2017. 

b) Je zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Je 

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

právnych vzťahov a vzťahov upravených predpismi v oblasti štátnej správy, konať vo 

svojom mene a niesť majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov.  

c) Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe: 

 rozpočtu vyčleneného Okresným úradom, odborom školstva v Banskej Bystrici, 

 doplnkových mimorozpočtových zdrojov. 

 

(4) Zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 

Banská Bystrica  

 

(5) Zameranie SŠI a jej hlavná činnosť: 

a) zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú  

činnosť, 

b) poskytuje komplexnú starostlivosť deťom a žiakom so špeciálno-pedagogickými 

potrebami vo veku od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie, prioritnou 

skupinou detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením sú deti a žiaci s narušenou 

komunikačnou schopnosťou a deti a žiaci so sluchovým postihnutím, 

c) vytvára pracovníkom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky, 

d) zabezpečuje starostlivosť o budovu a majetok školy a vykonanie prác v súvislosti 

so starostlivosťou o budovu a majetok školy v súčinnosti so zriaďovateľom,  

e) zostavuje plán a rozpočet a zabezpečuje hospodárne,  efektívne a účelné  

využívanie pridelených prostriedkov, 

f) zabezpečuje ekonomickú, pracovno-právnu, mzdovú, správnu a prevádzkovú 

činnosť školy, 

g) zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia zriaďovateľa,  

h) zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania, 

i) pravidelne informuje verejnosť a Radu školy o stave a problémoch školy, 

j) zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO, CO  a BOZ  podľa platných predpisov , 

k) zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov, 

l) zabezpečuje archivačnú a skartačnú činnosť, 

m) zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu, 

n) sleduje dodržiavanie platných právnych predpisov, uplatňuje príslušné sankcie 

podľa platných právnych predpisov voči zodpovedným osobám. 

 

 

 

Čl. 2  

Pôsobnosť a členenie škôl a zariadení 

 

 

(1) Organizácia so sídlom v Spojenej škole internátnej, Karola Supa 48, Lučenec poskytuje 

vo všetkých zložkách a organizačných súčastiach odbornú starostlivosť a vzdelávanie 

deťom a žiakom v rámci SR, má celoštátnu pôsobnosť. 

(2) Členenie školy na organizačné útvary, organizačné zložky školy a súčasti:  

a) Organizačná štruktúra – schéma (Príloha č. 1). 
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(3) ÚTVAR RIADITEĽA 

a) Tvoria vedúci zamestnanci a poradné orgány. Organizuje a zabezpečuje výkon 

riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. 

b) Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

 riaditeľka školy, 

 zástupkyňa riaditeľky – štatutárny zástupca, 

 zástupkyňa riaditeľky na ulici Dr. Herza 6, 

 zástupkyňa riaditeľky pre ŠMŠI, I. stupeň na ulici K. Supa 48 a ILI, 

 vedúca vychovávateľka. 

c) Priamo riadení zamestnanci riaditeľkou školy: 

 zamestnanci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 

 sociálna pracovníčka – personalistka a zároveň vedúca  prevádzkových 

zamestnancov (upratovačky, údržbár, kuriči, technik BOZP a PO) na ul. K. Supa 

48,  

 ekonomicko-hospodársky zamestnanec (ekonóm školy), 

 účtovníčka školy, zodpovedná aj za správu majetku, 

 vedúce školskej jedálne, 

 školský psychológ, 

 zdravotná sestra, 

 IT technik. 

d) Poradné orgány: 

 gremiálna rada – vedenie školy, 

 pedagogická rada, 

 metodické orgány, 

 Rada školy, 

 Výbor rodičov, ZRŠ. 

 

(4) PEDAGOGICKÝ ÚTVAR 

Organizačná štruktúra: 

a) riaditeľka školy, 

b) zástupkyne riaditeľky školy – 3, 

c) vedúca vychovávateľka, 

d) výchovný poradca, 

e) školský psychológ, 

f) vedúci MZ, PK. 

 

(5) Organizačné zložky školy 

 Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, 

 Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna,  

 Špeciálna materská škola internátna.  

(6) Súčasti školy 

 Školský klub detí,   

 Školský internát,  

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,   

 Školská jedáleň, Karola Supa 48, Lučenec, 

 Školská jedáleň, Dr. Herza 6, Lučenec. 
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(7) Prípravný až tretí ročník SŠI sa nachádza v budove na ulici Dr. Herza 6. Ako súčasti 

školy sa tam nachádzajú: Školský klub detí, Školská jedáleň a Centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.  

 

(8) Spôsob riadenia organizačných zložiek a súčastí SŠI na ulici Dr. Herza 6:  

a) Ide o vysunuté pracovisko organizácie so sídlom v ZŠI pre sluchovo postihnutých, 

K. Supa 48, Lučenec. 

b) Toto pracovisko riadi riaditeľka školy. 

c) Priamym riadiacim zamestnancom vo vysunutom pracovisku so sídlom na ulici Dr. 

Herza 6 v Lučenci je zástupkyňa riaditeľky, ktorá riadi činnosť pedagogických 

zamestnancov, odborných zamestnancov C ŠPP, ďalších zamestnancov v budove 

školy na ulici Dr. Herza 6 (administratívny zamestnanec, vedúca školskej jedálne). 

d) Ďalším riadiacim zamestnancom na uvedenom vysunutom pracovisku je vedúca 

zariadenia školského stravovania – školská jedáleň – ktorá riadi činnosť kuchárky, 

pomocnej kuchárky a upratovačky. Organizačne patrí do útvaru riaditeľa. 

 

 

 

Čl. 3  

Zásady riadenia 

 

(1) Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho v súlade so zákonmi, uplatňuje a dodržiava 

platné právne predpisy. 

(2) Školu riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva prednosta okresného 

úradu v Banskej Bystrici na návrh Rady školy.  

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

rozsah si vyžaduje kolektívne zváženie. 

(4) Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa sú: 

 rada školy, 

 pedagogická rada, 

 gremiálna rada (vedenie školy), 

 rada vedúcich MZ a PK, 

 rodičovská rada. 

(5) Riaditeľ školy zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie poradné orgány s trvalou alebo 

dočasnou pôsobnosťou. 

(6) Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy 

upravujú rokovacie poriadky. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy 

odporúčajúci charakter. 

(7) Sústavu vnútroriadiacich a organizačných noriem tvoria: 

 riadiace normy so všeobecnou platnosťou (rozhodnutie, príkaz, úprava,  smernica a 

pokyn riaditeľa), 

 vnútroorganizačné normy: organizačný poriadok, pracovný poriadok, kolektívna 

zmluva, rokovací poriadok, vnútorný platový predpis, prevádzkový poriadok, 

registratúrny poriadok a registratúrny plán, plán vnútroškolskej kontroly, školský 

poriadok školy, pracovná porada - zápisy, plán práce školy. 
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Čl. 4  

Metódy práce 

 

 

(1) Činnosť vedúcich a ostatných zamestnancov sa sústreďuje na perspektívnosť a 

programovosť, na plnenie hlavných úloh výchovno-vzdelávacej, administratívnej,  

ekonomickej oblasti.  

(2) Analýza činnosti výchovno-vzdelávacích, ekonomických a administratívnych oblastí 

v organizácii, priebežné hodnotenie, prijímanie záverov do praxe. 

(3) Spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši aj formou tímovej práce s odbornými orgánmi 

komisiami alebo jednotlivcami. 

(4) Vedúci zamestnanci školy zabezpečujú potrebnú informovanosť ostatných zamestnancov 

vnútri organizácie. 

  

 

Čl. 5  

Kontrolná činnosť 

 

(1) Riaditeľ školy a ostatní vedúci zamestnanci školy sú v zmysle Plánu vnútroškolskej 

kontroly priamo zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh a sú povinní: 

 osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku, 

 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 riaditeľku školy.  

(2) 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 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 a žiakov, prípadne majetok školy, 

 uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných predpisov pre  

odmeňovanie. 

 

 

Čl. 6  

Riadenie školy 

 

 

(1) Štatutárny orgán a jeho zástupca 

a) Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľka školy PhDr. Lenka Hricová. 

Zástupcom štatutára je Mgr. Adriana Poltárska,  zástupkyňa riaditeľky, menovaná 

riaditeľkou školy.  
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b) V pôsobnosti zástupcu štatutára je v stanovenom rozsahu plniť povinnosti štatutárneho 

orgánu v čase neprítomnosti v práci riaditeľky školy. V prípade dlhodobej 

neprítomnosti v práci riaditeľky školy táto písomne poverí zástupkyňu riaditeľky plniť 

v plnom rozsahu povinnosti štatutárneho orgánu v organizácii. 

c) Požiadavkou vykonávania funkcie štatutárneho zástupcu je jeho ustanovenie do 

funkcie riaditeľkou školy vymenovaním bez výberového konania. 

d) Povinnosti a práva zástupcu štatutára sú stanovené v jeho pracovnej náplni. 

 

A) Právomoc a pôsobnosť štatutára: 

a) Na čele školy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta Okresného úradu 

v Banskej Bystrici na návrh Rady školy. 

b) Riaditeľ, ako štatutárny orgán školy, vykonáva právomoc v súlade s právnym 

poriadkom, vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje vždy samostatne, 

pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením iných orgánov. 

c) Riaditeľa zastupuje v jeho neprítomnosti štatutárny zástupca riaditeľa rámci rozsahu 

jemu daných práv a povinností.  

1) Riaditeľ školy zodpovedá za: 

 dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

činnosti školy a školského zariadenia, 

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

 za vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, výchovného 

programu školského klubu detí a školského internátu, 

 za vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov, 

 za každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

 za odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia, 

 za rozpočet, financovanie, hospodárne a efektívne využívanie finančných 

prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy a školského zariadenia, 

 za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy a školského 

zariadenia.    

 

2) Riaditeľ školy rozhoduje najmä o: 

 prijatí žiaka do školy, 

 oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, o povolení individuálneho 

vzdelávania, 

 oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich 

častí, 

 povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, 

 individuálnom vzdelávaní žiaka, 

 uložení výchovných opatrení, 

 povolení vykovať opravnú skúšku, 

 povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

 určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za  

starostlivosť poskytovanú v škole, v školskom zariadení, 
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 odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, 

 dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky žiaka, 

 podaní návrhu na riešenie priestupku zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu 

školskú dochádzku dieťaťa príslušnému orgánu, 

 ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického a odborného zamestnanca, 

 zmenách vnútornej organizácie školy,  

 koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja, 

 všetkých dohodách školy s jej partnermi, 

 pracovných cestách zamestnancov, 

 po odporučení CŠPP (príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie)  

o: 

- diagnostickom pobyte,  

- zaradení žiaka do príslušného typu školy v svojej pôsobnosti, 

- odklade povinnej školskej dochádzky žiaka, 

- oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy.  

 

3) Riaditeľ školy ďalej: 

 vydáva Školský vzdelávací program po prerokovaní v pedagogickej rade a v Rade 

školy, 

 prijíma všetkých zamestnancov školy do pracovného pomeru a zabezpečuje aj 

vyhotovenie pracovných zmlúv, zabezpečuje personálne obsadenie školy, 

 uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve,  

 preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce, 

 rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami školy dohodou, výpoveďou, okamžitým 

zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe,  

 určuje nástup dovolenky na zotavenie v zmysle Zákonníka práce,  

 vysiela zamestnancov na pracovné cesty, 

 poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca 

priamo podriadeným zamestnancom a zamestnancom pri prekážkach z dôvodu 

všeobecného záujmu, 

 prideľuje úväzky učiteľom a schvaľuje rozvrh hodín po prerokovaní v  pedagogickej 

rade pre jednotlivé triedy, 

 nariaďuje prácu nadčas, 

 rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna,  prípadne o vhodnejšej úprave 

pracovného času,  

 rozhoduje o pridelení počtu nadčasových hodín učiteľom, 

 určuje náplne práce funkcií všetkých kategórií zamestnancov školy, 

 vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium zamestnancov školy, 

 rozhoduje o nárokoch a z toho plynúcich úľavách a hospodárskom zabezpečení 

študujúcich popri zamestnaní, 

 zabezpečuje vydávanie potvrdení o zamestnaní s uvedením skutočností pre posúdenie 

nároku na dovolenku na zotavenie, záväzkov zamestnancov k organizácii, o 

vykonávaných zrážkach, 

 posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to ich zaraďuje do 

príslušných funkcií, platových taríf podľa príslušných predpisov (zákon č. 317/2009 Z. 

z. v platnom znení, vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v platnom znení),  

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

 rozhoduje o platových postupoch pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, 
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 priznáva odmeny, príplatky a všetky ďalšie pohyblivé zložky platu, plat za prácu 

nadčas a zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade s platnými mzdovými 

predpismi,  

 zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa 

nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v  zmysle platnej 

legislatívy, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov,  

 sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy, 

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

zreteľom na ich zdravotný stav, 

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

kvalitný, hospodárny a bezpečný, 

 zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje 

zamestnancov s novými predpismi, 

 usmerňuje, kontroluje a riadi prácu všetkých zamestnancov školy,  

 spolupracuje so ZO OZ PŠaV na škole, schvaľuje kolektívnu zmluvu,  

 koordinuje spoločné  úlohy s výborom združenia rodičov, s Radou školy a OÚ v sídle 

kraja, 

 spracováva plánovaciu dokumentáciu školy a usmerňuje všetku administratívnu prácu 

na škole,  

 zabezpečuje a kontroluje plnenie hlavných úloh školy, 

 dbá na dodržiavanie pracovného poriadku a disciplíny, 

 pripravuje program zasadnutí porád školy, zúčastňuje sa porád a inštruktáží riaditeľov 

škôl, 

 kontroluje plnenie úloh Ochrany života a zdravia, výchovného poradenstva,  drogovej 

prevencie, šikanovania a iné... , 

 koordinuje záujmovú činnosť na škole, dbá, aby boli akcie na škole zladené s  plánom 

schôdzí, porád a akcií, 

 kontroluje dodržiavanie vnútorného poriadku, predpisov BOZP a PO, 

 dbá o estetickú výzdobu v triedach a objekte školy, 

 kontroluje písomné previerky a didaktické testy, 

 sleduje zbierky zákonov, nariadenia, vyhlášky a inú odbornú literatúru,  informuje o 

nich pedagogickú radu a nepedagogických zamestnancov, 

 organizačne zabezpečuje komisionálne preskúšanie, opravné skúšky, 

 spracúva hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov v jednotlivých klasifikačných 

obdobiach, vypracúva Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

 plní si vyučovaciu povinnosť podľa nariadenia vlády, 

 spolupracuje s metodickými orgánmi a poradnými orgánmi, samosprávnymi  orgánmi 

a nadriadenými orgánmi. 

 uchováva pečiatku školy, 

 zvoláva a vedie zasadnutia pedagogickej rady , pracovnej porady, gremiálnej  rady, 

 podpisuje všeobecne záväzné nariadenia školy a uznesenia pedagogickej rady, 

pracovnej porady a gremiálnej rady, 

 schvaľuje výdavkové položky a podpisuje faktúry, 

 zastupuje školu navonok vo vzťahu k právnickým či fyzickým osobám, 

 udeľuje plnú moc k zastupovaniu školy v právnych záležitostiach, 

 rozhoduje o podaní žaloby. 
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4) Práva a povinnosti riaditeľky školy: 

a) Riaditeľka školy využíva na škole všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo Zákona o 

výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce, Pracovného poriadku a 

ostatných právnych predpisov pre oblasť školstva. 

b) Je členkou pedagogickej rady a členkou vedenia školy. 

c) Zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň práce na škole. 

d) Riadi, kontroluje a hodnotí prácu všetkých zamestnancov školy v zhode s  pracovným 

poriadkom. 

e) Stará sa o ďalšie vzdelávanie zamestnancov.  

f) Ovplyvňuje všetku mimotriednu, mimoškolskú a mimopracovnú činnosť školy. 

g) Stará sa o primerané personálne a materiálne podmienky práce na škole. 

h) Pomáha zamestnancom školy pri riešení ich sociálnych a právnych problémov. 

i) V spolupráci s inštitúciami zabezpečuje previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, previerku PO, zabezpečuje všetky úlohy CO. 

j) Zvoláva, riadi a vedie pedagogickú radu a formuje závery jej rokovania. 

k) Zostavuje príslušné pracovné plány, vnútorný poriadok školy a nadriadeným orgánom 

podáva požadovanú štatistiku, ústne i písomné správy. 

l) Dbá, aby boli finančné prostriedky školy využívané účelne a hospodárne.  

m) Zabezpečuje styk školy so ZR, RŠ a OÚ v Banskej Bystrici, odbor školstva. 

n) Riadi a kontroluje výchovno-vzdelávaciu činnosť na škole a zodpovedá za výsledky 

výchovno-vzdelávacej práce školy. 

o) Určuje zásady školského poriadku školy a jej organizačných  súčastí a vnútorného 

poriadku školy a jej organizačných súčastí. 

p) Vykonáva iné, najmä ekonomické činnosti:  

 správa majetku štátu v zmysle platného zákona a v znení jeho noviel, 

 povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

 povinnosti vyplývajúce zo zákona o daniach z príjmov v znení neskorších noviel 

a doplnkov, 

 hospodárenie s prideleným rozpočtom v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení a zákona č. 291/2002 

Z. z. o Štátnej pokladnici v platnom znení, 

 zabezpečovanie inventarizácie, 

 zabezpečenie ročných účtovných uzávierok a záverečných hodnotení, 

 vedenie sociálneho fondu, 

 uzatváranie kolektívnych zmlúv, 

 zabezpečovanie revízii  zariadení v objekte školy. 

 

5) Riadi a kontroluje: 

 všetkých ostatných vedúcich zamestnancov, priamo riadených zamestnancov, 

činnosť poradných orgánov a komisií, činnosť Centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva, 

 všetku písomnú agendu školy, školského  internátu, školského klubu detí a CŠPP. 

 

6) Ustanovuje do funkcií a odvoláva: 

 vedúcich zamestnancov školy, 

 vedúcich metodických orgánov, 

 výchovného poradcu 

 vedúcich metodických združení a predmetových komisií, 

 správcov kabinetných zbierok. 
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7) Predkladá: 

 v rámci svojej pôsobnosti zriaďovateľovi na schválenie a Rade školy na vyjadrenie 

najmä náležitosti uvedené v § 5, ods.7 zákona SNR č. 596/2003  Zb. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 

 

8) Schvaľuje: 

 v mene organizácie kolektívnu zmluvu, 

 vnútorné dokumenty školy.                        

 

9) Hodnotí a pri hodnotení využíva: 

 agendu právnej, správnej, ekonomickej, personálno-mzdovej oblasti, oblasti PO, 

BOZP a CO, 

                                                                                      

10) Udeľuje a navrhuje: 

 pochvaly a ocenenia vo vnútroorganizačných pomeroch, navrhuje ich udelenie 

nadriadeným orgánom. 

 

11) Riaditeľku školy v čase neprítomnosti zastupuje štatutárny zástupca riaditeľa školy 

v rámci rozsahu jemu daných práv a povinností. Na základe poverenia riaditeľa  školy ho 

môže v čase neprítomnosti zastupovať aj iný ním poverený vedúci zamestnanec v rámci 

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

rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.  

  

 

B) Právomoc a pôsobnosť štatutárneho zástupcu riaditeľa 

 

1) Riaditeľa zastupuje v čase jeho neprítomnosti pedagogický zástupca – zástupca štatutára. 

V tomto čase preberá všetky právomoci štatutára, ak riaditeľ nerozhodol inak.  

2) V prípade krátkodobej neprítomnosti  riaditeľa školy má štatutárny zástupca: 

A) Právomoci: 

 Realizovať pedagogické riadenie školy a priamo kontrolovať výchovno-vzdelávaciu 

prácu. 

 Kontrolovať porušovanie pracovnej disciplíny a vyhotoviť zápis o porušovaní. 

 Vysielať zamestnancov na pracovné cesty - podpísať cestovný príkaz. 

 Poskytnúť pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci v závislosti na 

Zákonníku práce. 

 Podpísať písomnosti týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov zamestnancov – 

pracovné zmluvy nevyhnutne uzatvorené za účelom zastupovania neprítomných 

zamestnancov.  

 Podpísať rozhodnutia vydané v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Podpísať dovolenku zamestnancom. 

 Nariadiť prácu nadčas a rozhodnúť o vhodnom čerpaní náhradného voľna. 

 Prideliť zamestnancom prácu so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so  zreteľom 

na ich zdravotný stav. 

 Zadať pracovnú náplň pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom počas 

prázdninových dní. 

 Viesť pedagogickú radu a pracovné porady. 
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 Pripraviť program zasadnutí porád školy, zúčastňovať sa porád a inštruktáži riaditeľov  

škôl. 

 Viesť plenárne zasadnutie rodičovského združenia  – ZRPŠ. 

 Riadiť a kontrolovať prácu všetkých zamestnancov školy v zhode s  pracovným 

poriadkom. 

 Otvárať poštové zásielky doručené na adresu školy a vybaviť došlú poštu. 

 Prijímať, spracovávať, prípadne odpovedať na školskú e-mailovú poštu 

(zsisplc@pobox.sk). 

 Zvolávať zasadnutia škodovej a stravovacej komisie. 

 Kontrolovať prítomnosť návykových látok pri náhodných kontrolách. 

 Meniť údaje v AsC agende a v rezortnom informačnom systéme.  

 Podpísať školské výkazy ( Eduzber, výkaz o školskom stravovaní, športe, výkaz o ZŠ 

a pod.). 

 V prípade neprítomnosti riaditeľky školy v trvaní dva a viac týždňov podpísať 

odobrenie objednávky v súlade s rozpočtom školy. 

 V prípade neprítomnosti riaditeľky školy v trvaní dva až štyri týždne podpísať 

objednávky tovarov a služieb pre školu súhrnne do sumy maximálne 1.000 €. 

 Kontrolovať písomné previerky a didaktické testy. 

 Vydať a podpísať potvrdenie o zamestnaní s uvedením skutočnosti pre posúdenie 

nároku na dovolenku na zotavenie, záväzkov zamestnancov k organizácii, vykonaných 

zrážkach. 

 Rozhodnúť o uložení výchovných opatrení. 

 Podpisovať oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 

 Podpisovať ocenenia pre žiakov (knižné odmeny, diplomy). 

 Podpisovať správy pre policajný orgán v závislosti na riešení priestupku zákonného 

zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa. 

 Podpísať tlačivo o návšteve školy, prípadne na preukážku na dopravu. 

 Pomáhať zamestnancom školy pri riešení ich sociálnych a právnych problémoch. 

B) Povinnosti: 

 Dbať v organizácii na dodržiavanie pracovného poriadku a disciplíny. 

 Dbať na dodržiavanie Školských vzdelávacích programov. 

 Zabezpečovať činnosť školy v súlade so schváleným Plánom práce školy na daný 

školský rok.  

 Dbať na riadne hospodárenie s majetkom školy a chrániť ho. 

 Bezodkladne informovať riaditeľku školy o závažných skutočnostiach, ktoré nastali 

v dobe jej neprítomnosti. 

 Koordinovať záujmovú činnosť na škole tak, aby boli akcie v škole zladené s  plánom 

schôdzí, porád a akcií. 

 Kontrolovať dodržiavanie vnútorného poriadku, predpisov BOZP a PO. 

 Kontrolovať písomné previerky a didaktické testy. 

 Prípadné problémy a nejasnosti podľa možností osobne alebo telefonicky konzultovať 

s riaditeľkou školy. 

3) V prípade dlhodobej neprítomnosti  riaditeľky školy v práci (t. j. viac ako 4 týždne) plní 

povinnosti štatutárneho orgánu v organizácii v  plnom rozsahu v súlade s platnou 

legislatívou.  
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(2) Zástupca riaditeľa a jeho právomoc a pôsobnosť  

 

 realizuje pedagogické riadenie školy a priamo kontroluje výchovno-vzdelávaciu prácu, 

 pripravuje podklady k analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov, komplexnej 

rehabilitácie žiakov a správania žiakov, 

 priamo kontroluje a usmerňuje vyučujúcich a zúčastňuje sa na zasadnutiach 

metodických orgánov, 

 vykonáva hospitácie v určenom rozsahu, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma 

konkrétne opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 zabezpečuje zastupovanie za neprítomných učiteľov a vychovávateľov, vedie 

evidenciu zastupovania, 

 vypracúva mesačné výkazy zastupovania za neprítomných učiteľov, 

 zostavuje rozvrh hodín a kontroluje jeho dodržiavanie, 

 sleduje úroveň materiálno-technického vybavenia kabinetov a ich využívanie, 

 zodpovedá za správne vedenie triednej dokumentácie, ako i vedenie triednych kníh 

nepovinných predmetov a záujmových útvarov, 

 kontroluje vykonávanie dozorov, nástupy učiteľov, 

 zabezpečuje organizáciu lyžiarskych výchovno-výcvikových kurzov, škôl v prírode 

a plaveckých kurzov, 

 organizačne zabezpečuje priebeh pedagogických praxí, na základe poverenia udeľuje 

zápočty študentom, 

 zabezpečuje organizáciu školských výletov a exkurzií, 

 riadi a zabezpečuje časť mimoškolskej činnosti v rámci školských klubov, 

 eviduje neospravedlnenú absenciu žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie, 

spolupracuje s výchovným poradcom, školským psychológom a sociálnou 

pracovníčkou a Školskou a rodičovskou radou, 

 riadi činnosť školského psychológa, 

 vypracúva predpísané štatistiky, 

 prideľuje dozory na chodbách a v ŠJ, 

 organizačne zabezpečuje mimoškolskú činnosť (súťaže, olympiády, ...), 

 schvaľuje, podpisuje a eviduje dovolenku jemu podriadených zamestnancov, čerpanú 

počas prázdnin alebo počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole – 

o čerpaní dovoleniek informuje riaditeľa školy, 

 schvaľuje, podpisuje a eviduje čerpanie náhradného voľna jemu podriadeným 

zamestnancom počas prázdnin alebo počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho 

procesu v škole – informuje riaditeľa školy, 

 podpisuje a eviduje prekážky v práci na strane jemu podriadených zamestnancov, 

 vedie evidenciu dochádzky podriadených a do evidencie pridelených zamestnancov, 

 zástupca riaditeľa v budove na ulici Dr. Herza priamo spolupracuje a rieši bežné 

prevádzkové problémy s vedúcou ZŠS na Herzovej ulici, podpisuje a eviduje prekážky 

v práci vedúcej ZŠS na Herzovej ulici, schvaľuje, podpisuje a eviduje čerpanie 

náhradného voľna alebo dovolenky tohto zamestnanca počas prázdnin alebo počas 

prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole – informuje riaditeľa školy. 

 

(3) Poradné orgány štatutára 

 zasadnutie vedenia školy (gremiálna porada)  

 pedagogická rada 

 metodické orgány školy – metodické združenie a predmetové komisie  

 pracovná porada 
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(4) Právomoc a pôsobnosť ostatných vedúcich zamestnancov 

 

1) Vedúca vychovávateľka  

a) metodicky riadi a zodpovedá za úroveň komplexnej špeciálnej starostlivosti 

v mimovyučovacom čase, 

b) zostavuje konkrétnu obsahovú náplň práce ŠKD a v ŠI na školský rok podľa 

podmienok školy, ktorú schvaľuje riaditeľ školy, resp. ním poverený zamestnanec. 

c) priamo kontroluje a usmerňuje vychovávateľov v internáte, ŠKD, ako aj činnosť 

pomocných vychovávateliek, vrátnikov, 

d) priamo kontroluje a usmerňuje činnosť zdravotnej sestry v rámci školského 

internátu, vedie evidenciu jej dochádzky, 

e) zodpovedá za správne vedenie dokumentácie ŠKD a ŠI, ako i vedenie triednych 

kníh záujmových útvarov, 

f) organizačne zabezpečuje mimovyučovacie aktivity. 

 

2) Vedúci metodických orgánov 

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

predmetov, 

b) zodpovedajú za dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky  

vyučovania v rámci zverených predmetov, 

c) zabezpečujú koordináciu VVP medzi všetkými stupňami školy, ako aj 

medzipredmetové vzťahy, koordinujú prácu s postihnutými žiakmi z daných 

predmetov, 

d) prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno- 

vyučovacom procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladajú 

zástupcovi alebo riaditeľke školy, 

e) vykonávajú odborno-metodickú činnosť, čiastočne kontrolnú činnosť,  podklady z 

rozborov odovzdávajú vedeniu školy, 

f) pripravujú vstupné, výstupné a povinné kontrolné písomné práce, 

g) získané poznatky zovšeobecňujú na zasadnutiach MZ, PK, pedagogických radách, 

h) sú ustanovení riaditeľom školy a z funkcie môžu byť odvolaní aj v priebehu 

školského roka, 

i) rozhodujú o materiálnom a technickom zabezpečení vyučovania daného 

predmetu, o budovaní odborných učební, na základe ich pripomienok vedenie 

zabezpečuje požadované prostriedky, 

j) sledujú všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k skvalitňovaniu vyučovania, 

k) môžu byť prítomní ako prísediaci na opravných, komisionálnych skúškach z 

daných predmetov, 

l) vedúci MZ ŠKD metodicky koordinuje činnosť vychovávateľov v škole, 

spolupracuje s triednymi učiteľmi a triednymi samosprávami. 

 

3) Výchovný poradca 

a) Vykonáva činnosti – výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémových 

žiakov a poradcu pre školský vzdelávací program – zodpovedá za jeho aplikáciu, 

monitoruje jeho plnenie, upozorňuje na nedostatky riaditeľa školy a ostatných 

vedúcich zamestnancov jednotlivých úsekov riadenia.  
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b) Ďalej vykonáva najmä tieto činnosti:  

 vyhľadávanie a evidencia žiakov u ktorých sa prejavujú: 

- výchovné ťažkosti a poruchy správania 

- skryté alebo pridružené ďalšie zdravotné postihnutie 

- ťažkosti a poruchy v učení 

- zmenená pracovná schopnosť 

- sociálne a rodinné problémy 

 prevencia uvedených problémov 

 riešenia uvedených problémov: 

- pedagogická osveta a výmena informácií medzi školou a rodičmi 

- individuálna konzultačná práca s rodičmi (v súčinnosti so sociálnou 

pracovníčkou školy) 

- poradenstvo pri uvedených ťažkostiach a problémoch 

- spolupráca a riešenie problémových prípadov so sociálnou pracovníčkou 

školy a  sociálnymi kurátormi 

- koordinácia práce triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich a výchovného 

poradcu pri riešení uvedených problémov 

 poradenská práca pri učení a rozvíjaní talentu, nadania a tvorivosti jednotlivých 

detí, hlavne spolupráca s vyučujúcimi, školským psychológom  a rodičmi, 

 poradenská práca pre učiteľov a ďalších pedagogických a odborných 

zamestnancov v oblasti riešenia uvedených problémov, 

 poradenstvo žiakom a zákonným zástupcom v oblasti voľby povolania, resp. 

štúdia na strednej škole, 

 organizácia celoštátnych testovaní. 

 

4) Školský psychológ 

a) je článkom výchovného poradenstva, 

b) jeho hlavným poslaním je poskytovať odborno-psychologické služby škole 

v záujme efektívneho fungovania školy, s dôrazom na duševné zdravie žiakov 

a pedagógov v školských podmienkach, 

c) je samostatný odborný pracovník; svoju činnosť vykonáva priamo v škole, 

d) metodicky ho usmerňuje a riadi vyššie odborné pracovisko – príslušné  C PPPaP, 

ktoré bolo k tomu poverené zriaďovateľom – OÚ v sídle kraja; vo svojej činnosti 

sa ďalej  riadi stanovami Slovenskej psychologickej spoločnosti, Asociácie 

školskej psychológie a etickým kódexom školského psychológa, ktoré sú pre jeho 

činnosť záväzné, 

e) spolupracuje s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva, centrami 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, výskumným ústavom 

detskej psychológie a patopsychológie a ďalšími odbornými pracoviskami, 

f) vykonáva činnosť informačnú, preventívnu, identifikačno-diagnostickú, 

orientačnú, modifikačnú, rozvíjajúcu a optimalizačnú, 

g) využíva konzultačno-poradenské, prieskumno-výskumné, psychologicko-osvetové 

formy práce, 

h) v rámci svojej kompetencie poskytuje odborné psychologické služby pre: 

 deti a žiakov – individuálna a skupinová práca (diagnostická, preventívna, 

psychokorektívna, poradenská), 

 učiteľov, výchovných poradcov, vychovávateľov, klientov C ŠPP, rodičov, 

resp. zákonných zástupcov (konzultačno-poradenská), 
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i) v záujme zefektívnenia výchovy a vzdelávania na škole a rozvíjania osobnosti 

žiakov plní tieto úlohy: 

 vo vzťahu k žiakom: 

- poznávanie osobnosti žiakov, ich schopností, záujmov, postojov, 

osobnostných vlastností, motivácie k učeniu, 

- v spolupráci s učiteľmi identifikuje nadaných a talentovaných žiakov, 

trvalo a prechodne neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti,  

- navrhuje opatrenia v rámci svojej pôsobnosti a zúčastňuje sa na realizácii 

priamych a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu 

a špeciálnych reedukačných a výchovných programov, 

- spolupodieľa sa s výchovným poradcom na vypracovávaní a realizovaní 

programu profesijnej orientácie a voľby povolania žiakov, diagnostikuje 

žiakov z hľadiska voľby profesie a ďalej pracuje s problémovými žiakmi 

z hľadiska voľby povolania, 

- zúčastňuje sa na príprave programov výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

sexuálnej výchovy, prevencie drogových závislostí a ďalších programov 

zameraných na rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov v širšom 

sociálnom kontexte; 

 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, 

- poskytuje poradenské služby pedagogickým zamestnancom v oblasti 

profesijného, osobnostného rozvoja, 

- zaoberá sa problémami psychickej záťaže učiteľov a možnosťami jej 

prekonávania, realizuje v tejto oblasti poradenstvo, prednášky,  

- v rámci svojej pôsobnosti pomáha pri riešení medziľudských vzťahov a pri 

optimalizácii sociálnej klímy; 

 vo vzťahu k rodičom a klientom C ŠPP 

- vykonáva informačnú, konzultačnú a poradenskú činnosť, spolupracuje 

s nimi pri nachádzaní a realizovaní optimálnych postupov pri výchove, 

vzdelávaní a voľbe profesie; 

 vo vzťahu ku škole 

- v rámci svojej pôsobnosti predkladá návrhy, podnety na skvalitnenie školy 

ako systému, 

- zúčastňuje sa projektovaní a realizácie podsystémov, 

- pre efektívne vykonávanie svojej činnosti sa zúčastňuje výchovno-

vzdelávacieho procesu ako nezúčastnený pozorovateľ. 

 

5) Ekonomicko-hospodársky zamestnanec (ekonóm školy) 

a) zabezpečuje všetky hospodársko-prevádzkové záležitosti školy a je za ne 

zodpovedný, 

b) vo svojej pôsobnosti najmä: 

 pripravuje a zostavuje rozpočet školy, 

 konzultuje s riaditeľom školy návrh rozpočtu a zdôvodňuje ho na rokovaniach 

s Okresným úradom v Banskej Bystrici, 

 vypracuje schválený rozpočet podľa príslušných predpisov, 

 analyzuje, vyhľadáva  a uplatňuje v priebehu rozpočtového roka možnosti jeho 

optimalizácie alebo zvýšenia, 
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 skúma styk s finančnými orgánmi, 

 zodpovedá za vedenie pokladne a doklady predkladá pravidelne riaditeľke 

školy ku kontrole, 

 dozerá na riadne hospodárenie s majetkom organizácie a zvereným majetkom, 

c) za veci týkajúce sa účtovníctva organizácie a správy majetku je zodpovedná 

účtovníčka školy, jej pracovné povinnosti sú uvedené v jej pracovnej náplni.  

 

6) Sociálna a personálna pracovníčka, vedúca THP zamestnancov 

a) zabezpečuje všetky personálno-mzdové záležitosti školy a je za ne zodpovedná, 

b) vedie kompletnú agendu zamestnancov v organizácii a je za ňu zodpovedná, 

c) sleduje platové postupy zamestnancov, 

d) v oblasti prevádzkovo-technickej najmä:  

 zodpovedá za plnenie a dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP, PO a CO, 

 riadi, zodpovedá a kontroluje činnosť: technika BOZ, PO a CO,  údržbárov, 

kuričov a príležitostne prijatých zamestnancov, 

 je povinná predchádzať nedostatkom v uvedených oblastiach, upozorňovať na 

ne a zabezpečiť ich odstránenie. 

e) do jej útvaru patria: upratovačky, technik BOZ, Po a CO, údržbári, kuriči a  

príležitostní pracovníci. Opisy ich pracovných činností sú uvedené v osobných 

spisoch jednotlivých zamestnancov. 

f) vedie evidenciu dochádzky podriadených a do evidencie pridelených 

zamestnancov, 

g) ďalšie pracovné povinnosti sociálneho pracovníka sú uvedené v jeho pracovnej 

náplni. 

 

7) Vedúca školského stravovacieho zariadenia 

a) je priamou nadriadenou pracovníkom školskej stravovne; vedúca ZŠS na Herzovej 

ulici je priamou nadriadenou aj upratovača, 

b) rozvrhuje pracovný čas podriadeným tak, aby to vyhovovalo prevádzke kuchyne, 

c) ak niektorý pracovník jedálne ochorie, zabezpečí ihneď prostredníctvom 

organizácie náhradnú silu, 

d) zodpovedá za údržbu inventára kuchyne a jedálne, 

e) plní administratívne úlohy vedúcej školskej stravovne: 

 koordinuje a organizuje stravovaciu jednotku s plnou hmotnou 

zodpovednosťou, uzatvára hospodársko-dodávateľské zmluvy,  

 zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke 

organizačných zložiek Spojenej školy internátnej v Lučenci a starostlivosť 

o technickú úroveň zariadení; 

 zodpovedá za prevádzku a plynulý chod školskej stravovne,  

 stará sa o riadne hospodárenie, 

 povinne dodržuje predpisy o spoločnom stravovaní detí a mládeže. 

f) plní predovšetkým tieto úlohy: 

 pri starostlivosti o jedlá: v spolupráci s hlavnou kuchárkou zostavuje podľa 

smerného jedálneho lístka jedálny lístok na týždeň dopredu, prepočítava podľa 

receptúry nutričnú hodnotu podávanej stravy, stará sa o vysokú úroveň 

spoločného stravovania detí a mládeže, zaobstaráva jedlá v priemernej hodnote 

určenými vyživovacími normami a dbá, aby pokrmy boli upravené chutne, 

načas a v zodpovedajúcom množstve a kvalite. 
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 pri starostlivosti o zásobovanie jedálne: objednáva a obstaráva potraviny, 

inventár a ostatné potreby pre školskú stravovňu. Neustále zisťuje možnosti 

získavania cenovo a akostne najvhodnejších potravín, o čom informuje 

riaditeľku školy. Zodpovedá za správnu akosť a hmotnosť preberaných 

potravín a ostatných potrieb. Zodpovedá za správne uskladnenie tovaru a robí 

pravidelné kontroly správnosti uskladnenia potravín. 

 pri starostlivosti o plynulý chod školskej stravovne: zodpovedá riaditeľke SŠI 

za organizáciu prevádzky celej stravovne. Zabezpečuje rýchly výdaj pokrmov 

a nápojov podávaných na primeranom riade a s úplnými príbormi a rýchly 

odber použitého riadu. V spolupráci s riaditeľkou školy určí spôsob a rozsah 

sebaobsluhy žiakov. V spolupráci so zástupkyňou pre ŠMŠI určí spôsob 

a špecifiká podávania stravy deťom v ŠMŠ internátnej, s ohľadom na druh 

a stupeň zdravotného postihnutia alebo narušenia a úroveň sebaobsluhy. 

Zabezpečuje postupne dováranie a prípravu jedál, ktorých nutričné, chuťové 

a vzhľadové vlastnosti by dlhším časom podávania stratili na kvalite. 

 

 

(5) Spôsob dosadzovania do funkcie vedúcich zamestnancov 

a) Požiadavkou vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej 

pôsobnosti štatutárneho orgánu, t. j. požiadavkou vykonávania funkcie zástupcu 

riaditeľa a vedúceho vychovávateľa, je vymenovanie. Vedúcich pedagogických 

zamestnancov v svojej priamej riadiacej pôsobnosti ustanovuje do funkcie riaditeľ 

školy vymenovaním. Z funkcie ich riaditeľ školy môže odvolať.  

b) Miesta vedúcich zamestnancov nepedagogických činností sa obsadzujú podľa § 2 a 

§ 3 zákona č. 553/2003 Z. z.  

c) Ostatných vedúcich (napr. metodických, poradných orgánov) do funkcie menuje 

a odvoláva riaditeľka školy. 

 

 

(6) Pedagogickí zamestnanci : 

 využívajú na škole všetky práva, ktoré pre nich vyplývajú zo Zákonníka práce, 

Pracovného poriadku, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších 

právnych predpisov. 

1) Povinnosti pedagogických zamestnancov: 

 plnia príkazy priameho nadriadeného, 

 pri vyučovaní pracujú podľa schválených učebných osnov, plánov, Štátneho a  

Školského vzdelávacieho programu, štandárd a učebníc, 

 starostlivo sa pripravujú na vyučovacie hodiny, 

 sú povinní byť v škole v čase určenom rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov v  čase 

určenom na pohotovosť, na zastupovanie neprítomných učiteľov, v čase porád, 

akcií a schôdzí organizovaných riaditeľom školy, najneskôr 10 minút pred ich 

začiatkom 

 vykonávajú dozor nad žiakmi podľa rozvrhu dozorov, dbajú na poriadok a  

disciplínu, 
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 sú povinní zastupovať prechodne neprítomných zamestnancov, 

 podporujú rozvoj záujmovej mimoškolskej činnosti žiakov, 

 všímajú si zdravotný stav detí a žiakov, učia ich osobnej hygiene, správnej výžive, 

kultúre stravovania, šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom, 

 učia deti a žiakov zachovávať pravidlá bezpečnosti práce, dopravnej výchovy, 

ochrany životného prostredia, požiarnej a civilnej obrany, 

 majú zákaz používať všetky formy telesných trestov a sankcií vo výchove a 

vzdelávaní,  

 zabezpečujú ochranu práv dieťaťa, ktoré sú zabezpečené v Dohovore o právach 

dieťaťa, 

 prijímajú opatrenia v prípade zistenia alebo podozrenia na šikanovanie, túto 

skutočnosť sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, školskej 

psychologičke a zástupcovi vedenia školy,  

 využívajú fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh, 

 upozornia ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, môžu odmietnuť 

jeho vykonanie, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto 

skutočnosť ihneď oznámia vyššiemu nadriadenému, 

 predvídanú neprítomnosť hlásia včas, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie,      

 tlačivá o neprítomnosti doručia neodkladne priamemu nadriadenému.    

 

2) Triedni učitelia: 

 majú vedúcu úlohu v morálnej a estetickej výchove žiakov svojej triedy,  

 na začiatku školského roka premyslia na základe podmienok triedneho kolektívu 

a  výchovných potrieb výchovný plán, podľa ktorého uskutočňujú sústavnú 

výchovnú prácu so žiakmi svojej triedy – triednické hodiny, 

 koordinujú v triede všetku výchovnú činnosť a tiež aj mimoškolskú činnosť a 

dbajú, aby sa v nej uplatňovala zásada dobrovoľnosti, iniciatívy a samostatnosti, 

 spolupracujú s výchovným poradcom školy a vedú žiakov k správnej voľbe 

povolania, 

 sledujú správanie a prospech žiakov vo svojej triede a starajú sa o dodržiavanie 

školského poriadku,  

 dohliadajú na stav a distribúciu učebníc, zariadenia, učebných pomôcok,  

 dohliadajú na zovňajšok žiakov a vykonávajú opatrenia na odstránenie 

nedostatkov,  

 osobitnú pozornosť venujú žiakom talentovaným, žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a žiakom zaostávajúcim, 

 závažnejšie problémy disciplíny, prospechu a dochádzky riešia so sociálnou 

pracovníčkou, výchovným poradcom, zástupcom riaditeľa školy a riaditeľom 

školy,  

 rodičovské združenia využívajú pre spoluprácu s rodičmi, resp. zákonnými 

zástupcami žiakov, 

 v priebehu roka informujú rodičov svojich žiakov o prospechu, dochádzke, 

správaní 

 v spolupráci so sociálnou pracovníčkou riešia problémy s dochádzkou písomnou 

formou s rodičmi a úradmi, 

 sú povinní oboznámiť sa s dokumentáciou žiakov, 

 uvoľňujú žiaka z vyučovania na jeden deň,  

 vedú triednu agendu – triednu knihu, triedny výkaz, osobné listy žiakov,  

 poskytujú riaditeľovi školy podľa potreby písomné podklady o triede, 

 priebežne kontrolujú zápisy v triednej knihe a nedostatky odstránia ihneď,  
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 zodpovedajú za vzhľad učebne a jej inventár, na začiatku školského roka  

 prevezmú učebňu a jej zariadenie, vzniknuté škody, chyby, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť a zdravie žiakov ihneď hlásia. 

 

3) Vychovávatelia: 

 vychovávatelia využívajú na škole všetky práva, ktoré pre ne vyplývajú zo  

Zákonníka práce, Pracovného poriadku, Zákona o výkone práce vo verejnom 

záujme a ďalších právnych predpisov, 

 zabezpečujú výchovu zverených žiakov v čase mimo vyučovania, 

 zodpovedajú za úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacej práce vo svojom 

oddelení, 

 sledujú prospech a správanie detí v oddelení, spolupracujú s príslušnými učiteľmi 

a podľa ich požiadaviek zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, 

 na priamu prácu s deťmi sa pravidelne písomne pripravujú, 

 vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu v oddeleniach, 

 podľa pokynov zástupcu spracovávajú príslušnú plánovaciu dokumentáciu, 

 zodpovedajú za všetok inventár v príslušnom oddelení, 

 učia žiakov vytvárať si správne návyky spoločenského správania, návyky potrebné 

pri osobnej hygiene a pri udržiavaní čistoty a poriadku v miestnosti i v  okolí školy 

a internátu, 

 vykonávajú dozor nad žiakmi pri spontánnych činnostiach žiakov, pri stravovaní 

žiakov zaradených do ŠKD a internátu, učia žiakov kultúrne  stolovať, 

 sú povinní zúčastniť sa so svojím oddelením na ďalších hromadných akciách, 

 vychovávatelia dbajú, aby sa žiaci nezdržiavali v priestoroch, kde prebieha 

vyučovanie, 

 vykonávajú ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú mimovyučovaciu činnosť, 

 spolupracujú so zákonnými zástupcami žiakov. 

 

 

 

 

Čl. 7  

Ďalšie vnútorné normy v organizácii 

 

(1) Zamestnancami organizácie sú zamestnanci, ktorí majú uzatvorenú pracovnú zmluvu so 

Spojenou školou internátnou. 

(2) Každý zamestnanec má vymedzenú pôsobnosť, zodpovednosť, právomoc, vzťahy 

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

stanovené opisom pracovných činností. 

(3) Pri plnení pracovných povinností je zamestnanec povinný dodržiavať všeobecne záväzné 

pracovné normy, vnútorné normy, vydané písomne, ktorými sú: 

a) Organizačný poriadok 

b) Pracovný poriadok 

c) Školský poriadok 

d) Rokovací poriadok 

e) Vnútorný platový predpis 

f) Interné pokyny a príkazy riaditeľky školy 
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Čl. 8  

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Vedúci zamestnanci školy sú povinní postupne oboznámiť s obsahom organizačného 

poriadku školy všetkých podriadených zamestnancov. 

(2) Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľka školy. 

(3) Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy. 

(4) Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 01. 01.  2019.           

(5) Ruší sa platnosť Organizačného poriadku z 03. 09. 2012.  

 

 

 

V Lučenci, 28. 12. 2018 

 

 

 

        ––––––––––––––––––––––––– 

               PhDr. Lenka Hricová 

         riaditeľka školy 
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Príloha č. 1   Organizačná štruktúra 

 

 

 

 


