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Základná škola  s materskou školou Samuela Timona, 

Trenčianska Turná 30 
 

 

O r g a n i z a č n ý      p or i a d o k 
 

 
Organizačný poriadok (§ 11 ods.10 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní - školský 

zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je základnou organizačnou normou Základnej 

školy s materskou školou Trenčianska Turná (ďalej len škola) a je záväzný pre všetkých 

zamestnancov školy. Vydáva sa v súlade so zriaďovacou listinou školy vydanou obcou Trenčianska 

Turná. Upravuje riadenie a organizáciu, určuje rozdelenie práce, organizáciu orgánov na škole, 

práva a povinnosti zamestnancov, vnútorné a vonkajšie vzťahy Základnej školy s materskou školou 

Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 a vytvára základ pre tvorbu ostatných organizačných 

noriem. 

 

Časť I. 

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 

 
 Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 na základe 

rozhodnutia  obce Trenčianska Turná podľa ustanovenia § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od 1. januára 

2003 samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená na neurčitý čas. 

Zriaďovacia listina bola vydaná 21. 11. 2002 a právnou účinnosťou od 1. januára 2003 pod číslom 

764/2002.   

 

1. Právne postavenie Základnej školy s materskou školou  v Trenčianskej 

Turnej  
 
 Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 je právnickou 

osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto 

vzťahov. Nadriadený orgán je obec Trenčianska Turná.  Škola rozhoduje ako orgán  miestnej 

samosprávy I. stupňa.  

Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe : 

- rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom – originálne kompetencie 

- rozpočtu normatívneho financovania – prenesené kompetencie 

- rozpočtu nenormatívneho financovania – vzdelávacie poukazy, dopravné pre 

dochádzajúcich žiakov, kultúrne poukazy 

- doplnkových mimorozpočtových zdrojov 

- zdrojov Rodičovského združenia pre ZŠ s MŠ Trenčianska Turná 

- zdrojov Združenia priateľov školy podporujúcej zdravie – v MŠ 

- dotácie z rozvojových projektov, ktoré realizuje MŠ SR 

- dotácie z ESF – Projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ 

 

2. Majetok Základnej školy s materskou školou Samuela Timona 

 
Hnuteľný aj nehnuteľný majetok je majetkom obce Trenčianska Turná. Škola je správcom tohto 

majetku, vedie o ňom účtovnú a operatívnu evidenciu. 
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Časť II. 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

 

1. Predmet činnosti Základnej školy  s materskou školou Samuela Timona, 

Trenčianska Turná 30 

 
Predmetom činnosti Základnej školy s materskou školou Samuela Timona,  Trenčianska 

Turná 30  na úseku základnej školy je zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí vo veku 6 

– 15  rokov. Základným predmetom činnosti materskej školy je  výchova a vzdelávanie  detí  

predškolského veku.  

1.) Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni podľa zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o 

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

Zástupkyne riaditeľa pre základnú a materskú školu  vykonávajú štátnu správu v prvom stupni 

v rozsahu určenom riaditeľom školy. 

2.) Riaditeľstvo základnej školy pravidelne informuje verejnosť, radu školy   a na  požiadanie aj 

miestnu samosprávu o stave a problémoch školy. 

3.) Riaditeľ školy v rámci svojej pôsobnosti predkladá  rade školy ( zákon č. 596/2003, § 5 ods. 7)  

na vyjadrenie a zriaďovateľovi na schválenie najmä: 

a) návrh na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried, 

b) návrh školských vzdelávacích programov ISCED 0,1,2, a výchovného programu ŠKD, 

c) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

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

e) návrh rozpočtu školy, 

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

g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, 

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

4.) Riaditeľ školy a zástupkyne riaditeľa pre ZŠ a MŠ  rodičom a Združeniu rodičov pri ZŠ 

s MŠ Trenčianska Turná: 

 predkladá koncepciu školy, plán činnosti, vnútorný poriadok školy, 

 predkladá školský vzdelávací program ISCED 0, 1, 2, 

 predkladá výchovný program ŠKD, 

 predkladá informácie o zmenách v školskom vzdelávacom programe, 

 informuje ich o cieľoch školy, 

 informuje o plnení cieľov, úspechoch školy, 

 zapája ich do tvorby a realizácie cieľov školy, 

 zapája ich do realizácie projektov, 

 informuje ich o metodike hodnotenia žiakov, 

 informuje o potrebách školy a potrebe finančnej dotácie zo zdrojov Združenia rodičov, 

 spolupracuje s rodičmi pri získavaní 2% z daní od rodičov žiakov i podnikateľských subjektov. 

 

2. Poslanie a úlohy Základnej školy  s materskou školou Samuela Timona,  

Trenčianska Turná 
Poslanie a hlavné úlohy  školy: 

 Úlohy Základnej školy  s materskou školou Samuela Timona,  Trenčianska Turná 30  

podrobne upravuje Štatút základnej školy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohoto organizačného 

poriadku. Ďalšie úlohy školy   na úsekoch základnej školy, materskej školy, školského klubu detí, 

školskej jedálne a technicko-hospodárskeho úseku a  sú tieto: 

a) v základnej a materskej škole zabezpečuje kvalitnú výchovno – vzdelávaciu činnosť, 

odbornú pedagogickú činnosť  a mimoškolskú činnosť, 
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b) škola spolupracuje s odbornými inštitúciami CPPPaP v Trenčíne, Špeciálnopedagogickou 

poradňou pri ŠZŠI V. Predmerského v Trenčíne, súkromným CPPPaP a s inými 

inštitúciami,  

c) vytvára zamestnancom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky, 

d) zabezpečuje starostlivosť o budovu základnej a materskej  školy, vykonáva práce pri údržbe 

a rekonštrukciu zabezpečuje v súčinnosti so zriaďovateľom, 

e) zostavuje plán a rozpočet a  zabezpečuje efektívne a hospodárne využitie pridelených 

prostriedkov, 

f) zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia zriaďovateľa 

a pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva SR, 

g) pravidelne informuje verejnosť a radu školy o stave, úspechoch a problémoch školy, 

h) zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany a ochrany zdravia v rozsahu  

všeobecne záväzných právnych predpisov a v súčinnosti so zriaďovateľom, 

i) zabezpečuje odstraňovanie zistených nedostatkov, 

j) zabezpečuje archivačnú a skartačnú činnosť, 

k) sleduje platné právne predpisy, oboznamuje s nimi zamestnancov a zákonných zástupcov 

žiakov, kontroluje ich dodržiavanie a uplatňuje príslušné sankcie podľa platných právnych 

predpisov voči zodpovedným osobám, 

l) zabezpečuje školské stravovanie pre deti MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov školy a iných 

 dospelých  podľa dohody s obcou Trenčianska Turná. 

 

3. Organizačné členenie Základnej školy s materskou školou Samuela Timona,  
 Zriaďovateľ školy : Obec Trenčianska Turná, starosta obce - štatutárny zástupca obce 

Trenčianska Turná 

 Vedenie školy: riaditeľ - štatutárny zástupca školy,  

                                      vedúci zamestnanci: pedagogická zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ – 1. stupeň, 

                                                                       pedagogická zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ – 2. stupeň, 

                                                                       pedagogická zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

                                                                       vedúca vychovávateľka ŠKD 

                                                                       vedúca ŠJ 

                                                                       vedúca THÚ 

Škola sa delí na štyri hlavné časti: 

Základná škola: 

- pedagogický úsek: triedy 1. a 2. stupňa, riaditeľ, výchovná poradkyňa, učitelia ZŠ, vedúca MZ, 

vedúci predmetových komisií, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa 

- technicko-hospodársky úsek: ekonómka-personalistka, hospodárka, upratovačky, školník, kurič, 

správca PC, externí zamestnanci – kurič cez víkendy, správca telocvične pre klientov školy 

Materská škola: zástupkyňa riaditeľky pre MŠ, učiteľky, školníčka - kurička, upratovačka – práčka 

Školský klub detí: vedúca ŠKD, vychovávateľky 

Školská jedáleň: vedúca ŠJ, kuchárky, pomocné kuchárky 

Miesta ostatných vedúcich zamestnancov (zástupkyne riaditeľky školy pre ZŠ, vedúca ŠKD 

vedúca THP, vedúca ŠJ) sa  obsadzujú priamym výberom zamestnanca spomedzi zamestnancov 

organizácie, ktorý nie je viazaný postupom vyplývajúcim z § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Do funkcie 

ich ustanovuje dohodou o zmene pracovnej zmluvy riaditeľka školy, ktorá bola vymenovaná do 

funkcie na základe výberového konania. Zástupkyňa pre MŠ je menovaná do funkcie na základe 

výberového konania, postupom vyplývajúcim z § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.  

Školský klub detí riadi riaditeľ školy,  za výchovný program  zodpovedá vedúca vychovávateľka, 

ktorá vedie tím vychovávateliek. Špeciálny pedagóg, asistent učiteľa a výchovná poradkyňa sú 

podriadené riaditeľke školy. 

Za ekonomickú činnosť je zodpovedná ekonómka školy, ktorá je zároveň i personalistka 

zodpovedná za mzdy zamestnancov školy. Hospodárka školy je zodpovedná za správu majetku 

školy a pokladňu školy. Učitelia školy na úseku ZŠ  sú podriadení  pedagogickým zástupkyniam 

RŠ, učitelia MŠ a správni zamestnanci MŠ sú podriadení zástupkyni pre MŠ. Kuchárky sú 

podriadené vedúcej ŠJ. O údržbu a poriadok školy sa stará školník a upratovačky, sú podriadení 

spolu s hospodárkou školy a správcom PC vedúcej technicko-hospodárskeho úseku – ekonómke 

školy. Externí pracovníci školy – správca telocvične pre verejnosť a kurič počas víkendov sú 
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podriadení vedúcej THÚ. Škola má externú pracovníčku (bezpečnostný technik) – má na starosti 

BOZP a požiarnu ochranu.  

Externí pracovníci pracujú na dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a na 

živnosť.
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Organizačné členenie školy 

 

Úsek ZŠ 

Pedagogická 

zástupkyňa RŠ 

pre 1. stupeň, 

pedagogická 

zástupkyňa RŠ 

pre 2. stupeň 

Učitelia  

1. a 2. stupňa,  

Úsek MŠ 

Zástupkyňa 

riaditeľky školy 

pre MŠ 

Učiteľky materskej 

školy,  

upratovačka-práčka, 

školníčka-kurička 

Úsek ŠKD 

Vedúca 

vychovávateľka 

ŠKD 

Vychovávateľky 

  Úsek ŠJ 

Vedúca 

školskej 

jedálne 

Hlavná kuchárka, 

kuchárky, pomocné 

kuchárky 

 

 hospodárka, školník-kurič, upratovačky, správca 

PC, externí zamestnanci – kurič cez víkendy, 

správca telocvične pre verejnosť 

Špeciálny pedagóg, asistent 

učiteľa, výchovná 

poradkyňa, technik BOZP 

a PO 

  

Riaditeľka školy 

Technicko-hospodársky 

úsek 

Vedúca THP 
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4. Zásady riadenia 

 
a)    Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce 

s ostatnými vedúcimi pracovníkmi, s orgánmi samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v súlade 

so zákonmi ako aj uplatňovaním a dodržiavaním platných právnych predpisov. 

b)    Základnú školu s materskou školou Samuela Timona  riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého 

menuje a odvoláva zriaďovateľ obec Trenčianska Turná.  

c)   Riaditeľ školy zriaďuje poradné orgány na posudzovanie vecí, ktorých závažnosť a rozsah si 

vyžaduje kolektívne posúdenie. Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa školy sú: 

 Rada školy 

 Pedagogická rada ZŠ a pedagogická rada MŠ 

 Gremiálna porada 

 Kolégium riaditeľky školy 

 Metodické združenie učiteľov – 1. stupeň , predmetové komisie 2. stupňa 

 Sekcia triednych učiteľov 

 Odborová rada - zástupca odborov 

 Komisie 

Rada školy  

Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Samuela Timova,  Trenčianska Turná 30  

ustanovil v obci Radu školy so sídlom v Trenčianskej Turnej. Rada školy je iniciatívny a poradný 

samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v 

oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa 

vyjadruje k činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu 

verejnej kontroly, práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú 

na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v Základnej škole  s materskou školou Samuela 

Timona. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu. 

Pedagogická rada školy 

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. 

Pedagogická rada sa člení na pedagogickú radu ZŠ, je spoločná aj pre ŠKD(zvoláva ju riaditeľ 

školy) a pedagogickú radu MŠ (zvoláva ju zástupca riaditeľa pre MŠ). Pedagogickej rady MŠ sa 

zúčastňuje  podľa potreby aj riaditeľ školy. Podľa potreby sa môžu schádzať všetci pedagogickí 

pracovníci  ZŠ, ŠKD aj MŠ na spoločnom zasadaní pedagogickej rady.  

Gremiálna porada  
Je zložená z vedúcich zamestnancov školy 

. Schádza sa podľa plánu porád stanovených v ročnom pláne práce školy. 

Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná 

 Je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy. Schádza sa štvrťročne a podľa potreby. 

Metodické združenie, predmetové komisie  

Tvoria ho všetci učitelia ZŠ. Učitelia 1. stupňa vytvárajú metodické združenie, učitelia 2. 

stupňa sú rozdelení do predmetových komisií podľa aprobácie. Schádzajú sa podľa potreby,  

najmenej 4 x do roka.  

Kolégium riaditeľky školy: 

Je užším poradným orgánom riaditeľky školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným 

zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam a organizačným opatreniam vedenia školy. Riaditeľke 

školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej 

práce. Zloženie: zástupcovia riaditeľky školy, vedúci PK, MZ, výchovná poradkyňa. Zasadanie 

kolégia riaditeľky školy zvoláva riaditeľka školy podľa plánu kolégia, spravidla 4-krát ročne, 

prípadne viac podľa potreby. 

Sekcia triednych učiteľov 

Pripravuje podklady na rokovanie pedagogickej rady, detailne analyzuje výsledky 

výchovno-vzdelávacieho procesu (dochádzka, správanie žiakov, prerokúva návrhy na pochvaly, 

pokarhania). Zloženie: Triedni učitelia, výchovná poradkyňa. Špeciálny pedagóg je pozývaný podľa 

potreby. Zvolávanie: 4-krát ročne v školskom roku pred hodnotiacou klasifikačnou pedagogickou 

radou. Samostatne zasadajú vyučujúci na 1. stupni a na 2. stupni. 

Odborová rada 
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Riaditeľ vstupuje do jednania so zástupcom ZO OZ  v oblastiach daných kolektívnou 

zmluvou a zásadami pre tvorbu sociálneho fondu. 

Komisie   

 škodová a odškodňovacia komisia, 

 inventarizačná, likvidačná a vyraďovacia komisia 

 stravovacia komisia 

 Podrobnosti o pôsobnosti, zložení a spôsobe rokovania poradných orgánov riaditeľa školy 

upravujú rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje riaditeľ školy. Závery poradných orgánov majú 

pre riaditeľa charakter odporúčania. 

d)   Základné organizačné a riadiace normy 

 riadiace normy so všeobecnou platnosťou – zákony, vyhlášky, smernice, nariadenia vydané MŠ 

SR 

 základné vnútroorganizačné normy : 

      organizačný poriadok, pracovný poriadok, vnútorný mzdový predpis, katalóg pracovných 

činností, rokovací poriadok, registratúrny poriadok, prevádzkové poriadky ZŠ, MŠ, ŠJ, 

telocvične,  výdajne stravy, smernica na vybavovanie sťažností, zásady pre tvorbu a použitie 

sociálneho fondu, vnútorný poriadok ZŠ, MŠ, kolektívna zmluva, smernica verejného 

obstarávania, smernica o zabezpečení stravovania, smernica o finančnej kontrole, plán školy, 

školské vzdelávacie programy ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, výchovný program ŠKD 

       

5. Kontrolná činnosť 
 

 Neoddeliteľnou súčasťou práce je kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie zákonnosti, 

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

neplnenie uložených úloh. Riaditeľ, zástupkyne riaditeľa pre ZŠ a MŠ a vedúca ŠJ, vedúca ŠKD, 

vedúca THP sú priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh a sú 

povinní:  

- osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku, prijímať opatrenia na 

odstraňovanie nedostatkov, uplatňovať pokyny a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči 

zodpovedným zamestnancom nimi riadeného organizačného úseku. O zistených nedostatkoch 

a prijatých opatreniach sú zástupcovia povinní ihneď informovať riaditeľa školy. 

 

Časť III. 

 

RIADENIE ORGANIZÁCIE 

 

1. Zamestnanci školy 

 
Zamestnanec školy je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútroškolské predpisy. 

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

vzťahov, pracovnej náplne a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení. 

Z pracovnej náplne každého zamestnanca vyplývajú tieto povinnosti a zodpovednosť: 

- plniť príkazy priameho nadriadeného, 

- využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh, 

- dodržiavať pracovný čas, 

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

- ochraňovať majetok školy, 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. 

Práva všetkých zamestnancov: 

- právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, kvality a spoločenského 

významu, 

- zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci, 
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- požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh, požadovať vykonanie opatrení, ktoré sú 

potrebné 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 

vykonávanú. 

Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec má právo na    

(zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov): 

a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju 

ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb, 

b) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu  

odbornej činnosti, 

c) účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených 

zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského zariadenia, 

d) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho 

programu, výchovného programu alebo odborných činností, 

e) výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré 

utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich 

kompetencií, 

f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a v 

jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva, 

g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej 

činnosti. 

Práva, povinnosti a zodpovednosť vedúcich zamestnancov školy 

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

predchádzajúcom bode tieto práva a povinnosti : 

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

vlastnej funkcie, 

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

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

úloh a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny, 

- vydávať príkazy podriadeným zamestnancom, 

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

život alebo zdravie pracovníkov, detí, prípadne majetok školy, 

- uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných predpisov a   

kritérií. 

 

Všeobecné povinnosti zamestnancov 

 
1. Pracovná disciplína: 

  Základným predpokladom úspešného plnenia úloh zamestnávateľa je pracovná disciplína. Je 

založená na vzťahoch spolupráce, vzájomnej pomoci zamestnancov a na zodpovednom prístupe 

k práci. Napomáha pri rozvoji iniciatívy v práci, upozorňuje na nedostatky, odstraňuje ich. 

Pracovnou disciplínou nie je  len disciplína  výkonných zamestnancov, ale aj disciplína vedúcich 

zamestnancov pri plnení úloh vyplývajúcich z ich riadiacej, organizačnej, koordinačnej a kontrolnej 

činnosti. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov v pôsobnosti Základnej školy s materskou školou 

Samuela Timona. 

 

2. Všeobecné povinnosti všetkých zamestnancov: 

 pracovať svedomito, nestranne a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností, plniť pokyny 

nadriadených v stanovenom čase, dodržiavať pracovnú disciplínu a zásady spolupráce 

s ostatnými spolupracovníkmi, 
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 plne využívať pracovný čas, kvalitne, hospodárne  a včas plniť pracovné úlohy, vykonávať 

práce podľa pracovnej zmluvy, 

 podrobiť sa lekárskej prehliadky, ak je k tomu vyzvaný, 

 riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými zamestnávateľom, strážiť a ochraňovať majetok 

zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, 

 dodržiavať pracovno-právne predpisy, vzťahujúce sa na prácu nim vykonávanú,  

 dodržiavať ostatné predpisy súvisiace s výkonom práce, pokiaľ boli s nimi riadne oboznámení, 

 pri svojom styku s ostatnými zamestnancami zachovávať pravidlá zdvorilosti, ohľaduplnosti a 

úcty založené na vedomí spoločného úsilia na plnení úloh, 

 prichádzať do práce v triezvom stave a nepoužívať alkoholické nápoje, resp. iné omamné 

prostriedky počas pracovnej doby, 

 dodržiavať pracovný poriadok školy, predpisy BOZP, PO  a CO, 

 oboznámiť sa s predpismi o ochrane utajovaných skutočností, prísne ich dodržiavať a dbať o to, 

aby nebolo ohrozované štátne tajomstvo, hospodárske a služobné tajomstvo a to i po skončení 

pracovného pomeru, 

 oboznámiť bezprostredného nadriadeného s nedostatkami a závadami, ktoré by mohli viesť k 

poškodeniu majetku a zdravia, prípadne pomáhať v rámci svojich možností pri ich odstraňovaní, 

 udržiavať v poriadku svoje pracovisko, 

 bezodkladne oznamovať zamestnávateľovi zmeny v osobných pomeroch a údajoch (sobáš,   

      rozvod, narodenie dieťaťa, úmrtie člena rodiny, zmeny bydliska, brannú pohotovosť, zmeny  

      týkajúce sa nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, dane zo mzdy, atď.),  

      predkladať doklad o nariadenom výkone zrážkami zo mzdy a oznamovať ďalšie skutočnosti,  

      ktoré sú významné pre pracovný pomer, 

 pri prekážkach v práci postupuje zamestnanec v zmysle ZP, paragraf 144, odsek 1.( ak je  

     prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa    

     o poskytnutie pracovného voľna. Inak je  zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa 

     o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. 

Zamestnancovi sa zakazuje: 

- používať v pracovnom čase alkoholické nápoje, 

- odnášať zo zamestnania bez súhlasu vedúceho zamestnanca doklady alebo predmety 

patriace zamestnávateľovi. 

 

Časť IV. 

 

POVINNOSTI ZAMESTNANCOV PODĽA ÚSEKOV 

 

A) Základná škola  
 

a) Pedagogický úsek 

 

1. Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, štatutárny 

zástupca školy 
 

Na čele ZŠ s MŠ  je riaditeľ školy, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh Rady školy pri 

ZŠ s MŠ v Trenčianskej Turnej. Je štatutárnym zástupcom školy v zmysle zriaďovacej listiny. Je 

priamo podriadený starostovi obce ako štatutárnemu zástupcovi zriaďovateľa. Riaditeľ školy 

v zmysle § 5 zákona č.552 /2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ustanovuje do funkcie 

priamym výberom zástupcov riaditeľa a vedúcich jednotlivých útvarov školy. Riaditeľ, ako 

štatutárny orgán školy, koná v jej mene vo všetkých jej veciach. Rozhoduje vždy samostatne, 

pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením rady školy alebo odborovej organizácie. 

Riaditeľa zastupuje v jeho neprítomnosti pedagogický zástupca riaditeľa školy – zástupca pre 2. 

stupeň (štatutárny zástupca riaditeľa  školy). 

 Riaditeľ školy podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov -  §5 ods. 2 zodpovedá za: 
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 dodržiavaní štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, 

 vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

 vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov, 

 za dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti 

školy, alebo školského zariadenia, 

 každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

 úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia, 

 rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia, 

 riadne hospodárenie s majetkom v správe školy. 

 

Riaditeľ na úseku základnej školy: 

Vykonáva štátnu správu v prvom stupni  v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 5 ods. 3  rozhoduje najmä o: 

a) prijatí žiaka do školy, 

b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky, 

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 predmetov a 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, 

o) o ukončení adaptačného vzdelávania. 

 

Riaditeľ na úseku materskej školy a ŠKD: 

Vykonáva štátnu správu v prvom stupni spolurozhodovaním so zástupcom riaditeľa pre MŠ 

a vedúcou vychovávateľkou o: 

a) prijatí žiaka do školského zariadenia  

b) uložení výchovných opatrení  

 

Riaditeľ na úseku školskej jedálne : 

Spolurozhoduje: 

a) prijatí žiaka do školského zariadenia 

b) v zásadných koncepčných otázkach a úlohách v oblasti školského stravovania, 

c) opatreniach k uplatňovaniu záujmov rodičov, žiakov, pracovníkov školy a verejnosti  

k činnosti zariadenia školského zariadení 

d) v oblasti verejného obstarávania pri nákupe potravín 

Vyjadruje sa  k : 

a) úhrade za stravu detí, žiakov a dospelých osôb a k finančným limitom za  potraviny na 

výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania ( určuje VZN zriaďovateľ). 

b) K stravovaniu v školskej jedálni iných zamestnancov  - bývalí zamestnanci, dôchodcovia, 

Dom opatrovateľskej služby 

Spolupracuje : 

a) so stravovacou komisiou  za účelom kvalitnej prevádzky školskej jedálne, 

b) pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi, žiakmi, 
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c) pri výchove k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu 

a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov a pri zabezpečovaní 

pitného režimu,  

d) pri zostavovaní rozvrhu vyučovacích hodín tak, aby prestávky na jedlo a oddych 

zodpovedali fyziologickým potrebám detí a žiakov, 

e) pri utváraní podmienok na výkon podnikateľskej činnosti v zariadeniach školského 

stravovania. 

 

Kompetencie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Samuela Timona podľa oblastí: 

   

         A.  Pracovno-právna oblasť: 

1.) Prijíma zamestnancov do pracovného pomeru a v súvislosti s tým  zabezpečuje vyhotovenie 

pracovných zmlúv, zabezpečuje personálne obsadenie školy. 

2.) Uzatvára dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej činnosti. 

3.) Uzatvára dohody o zmene podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve. 

4.) Rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením 

pracovného pomeru a zrušením v skúšobnej dobe. 

5.) Preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce. 

6.) Určuje  nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek a rozhoduje o presune  

čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas školského roka. 

7.) Poskytuje  čerpanie  neplateného voľna v zmysle Zákonníka práce. 

8.) Vysiela zamestnancov na pracovné cesty, poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých 

prekážkach v práci zo strany zamestnanca a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu. 

9.) Určuje pracovné náplne všetkých  kategórií zamestnancov. 

10.) Nariaďuje  prácu  nadčas. 

11.) Schvaľuje čerpanie náhradného voľna. 

12.) Rozhoduje o vhodnej úprave pracovného času. 

13.) Upozorňuje zamestnancov na porušovanie pracovnej disciplíny. 

14.) Vyjadruje sa k prihláške na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov školy a školského 

zariadenia.  

   
        B)  Mzdová oblasť: 
1.)  Posudzuje kvalifikáciu zamestnancov, zaraďuje ich  do príslušných platových stupňov 

a platových tried podľa príslušných mzdových predpisov - zákona č.553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

2.)  Vyhotovuje v spolupráci s personalistkou platové dekréty, rozhoduje o ďalších zložkách 

funkčného platu zamestnancov a jeho náhradách a rozhodnutie o platových postupoch 

pedagogických zamestnancov. 

3.)  Priznáva odmeny  a všetky ďalšie pohyblivé zložky  miezd v súlade s platnými 

          mzdovými predpismi rámci rozpočtu podľa stanovených kritérií v spolupráci s ped.  

zástupkyňami a vedúcimi úsekov( preradenie do najbližšej vyššej platovej triedy, priznanie 

osobného príplatku, príplatku za riadenie u vedúcich zamestnancov a výkonnostných 

príplatkov pre správnych zamestnancov. 

4.)     Priznáva náhrady funkčného platu počas čerpania dovolenky na zotavenie, vrátane 

         náhrad za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v 

         práci. 

5.)    Priznáva náhrady cestovných, sťahovacích výdavkov, odlučného a ostatných náhrad. 

6.)    Pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru - rozhoduje na základe 

        dokladu o priebehu zamestnaní o dĺžke započítanej praxe pre účely platového 

        zaradenia zamestnanca ako aj pre určenie nemocenských dávok a dĺžky dovolenky 

        na zotavenie. 

7.)   Prideľuje počet nadpočetných hodín učiteľom, prideľuje počet hodín externým 

       učiteľom, schvaľuje odmeny za externé vyučovanie a odmeny za zastupovanie 

       neprítomných zamestnancov v súlade s platnými predpismi. 
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        C)  Sociálna oblasť: 
1.) Zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa 

nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov  v zmysle platnej vyhlášky  

MŠ  SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti. 

 Sústavne sa  stará o odborný rast zamestnancov školy a kontinuálne vzdelávanie  učiteľov. 

2.)  Prideľuje  práce zamestnancom so zreteľom na ich schopnosti a skúsenosti a so zreteľom na 

ich zdravotný stav. 

3.)  Vytvára vhodné  pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, 

hospodárny a bezpečný. 

4.)  Zabezpečuje  zdravotnícku  starostlivosť o zamestnancov. 

5.)  Zabezpečuje a zodpovedá za  dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane. 

6.)  Zisťuje  a bezodkladne odstraňuje  príčiny  pracovných úrazov a školských úrazov, chorôb z 

povolania, vedie  ich evidenciu a oznamuje príslušným orgánom, vykonáva opatrenie  na ich 

nápravu. 

7.) Prideľuje  vybraným kategóriám zamestnancov  osobné  ochranné pracovné  prostriedky a dbá 

o  ich účelné využívanie. 

8.) Zabezpečuje školské stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, vytvára 

podmienky na všestranné kultúrne, športové a rekreačné vyžitie zamestnancov. 

9.) Zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení zákona o verejnom záujme a  Zákonníka 

práce, pracovného poriadku a ďalších platných pracovno-právnych a iných predpisov.  
 

D)  Ekonomická oblasť: 
1.) Zabezpečuje správu, ochranu a hospodárenie  so zvereným majetkom obce podľa platných 

právnych predpisov. 

2.)  Zabezpečuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy a iné vzťahy medzi organizáciami podľa 

Obchodného zákonníka. 

3.) Dodržiava povinnosti vyplývajúce z vyhlášky o účtovníctve a vyhlášky o pokladničných 

operáciách. 

4.) Vykonáva  inventarizáciu. 

5.) Zabezpečuje ročné  účtovné uzávierky a záverečné hodnotenie. 

6.)    Hospodárne využíva pridelené finančné prostriedky, dodržiava rozpočtové pravidlá a ďalšie   

         platné  predpisy. 

7.) Uzatvára kolektívnu  zmluvu. 

8.) Zabezpečuje  priestorové podmienky  školy, dodržiava ustanovenie vyhlášky o dokumentácii 

stavieb, kontroluje  a  preberá stavebné práce,  zabezpečuje cenovú kontrolu a revízie 

zariadení v objektoch  školy. 

 

E) Pedagogická oblasť: 
1.) Zabezpečuje  kvalitný výchovno-vzdelávací   proces  na škole. 

2.) Dodržiava všeobecne záväzné  právne  predpisy riadenia školy. 

3.) Určuje úväzky učiteľov, prideľuje  nadpočetné  hodiny,  zvoláva pedagogickú radu a pracovné 

porady, schvaľuje organizačný poriadok školy a školských zariadení, prevádzkové poriadky, 

prideľuje triednictvo, určuje vedúcich MZ a PK. 

4.) Dodržiava  úlohy a ciele učebných plánov a učebných osnov. 

5.) Zabezpečuje vypracovanie a plnenie ŠkVP ISCED 0, 1, 2 a výchovného programu ŠKD. 

6.) Vykonáva vnútroškolskú kontrolu, sleduje odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-

vzdelávacieho procesu i činností mimo vyučovania. 

6.) Uplatňuje zásady demokracie, humanity, práva dieťaťa, didaktických prístupov a metód 

výchovno-vzdelávacej práce. 

7.) Vytvára optimálne podmienky pre prácu školskej  rady, pracovných vzťahov učiteľského 

kolektívu, vzťahov s obecným zastupiteľstvom a pod. 

8.) Vytvára poradné zbory a zabezpečuje  styk s rodičmi a okolím školy. 
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Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany a civilnej ochrany na všetkých 

úsekoch školy: 

a) zodpovedá za písomné ustanovenie bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 

školy, určí im písomne pracovnú náplň, 

b) pri nástupe nového zamestnanca na pracovisko zabezpečí preškolenie z bezpečnosti práce 

a požiarnej ochrany, vedie o tom písomnú evidenciu, 

c) zodpovedá za vykonanie vstupných a výstupných lekárskych prehliadok zamestnancov, 

d) zodpovedá za ustanovenie komisie v spolupráci s odborovým zväzom na vykonanie 

verejných previerok bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, výchove a vyučovaní, 

e) zodpovedá za vedenie evidencie : a) pracovných úrazov 

                                                                 b) školských úrazov 

f) zodpovedá za uskutočnenie periodického školenia v oblasti BOZP a PO pre všetkých 

zamestnancov školy, 

g) zodpovedá za preškolenie žiakov v oblasti BOZP a PO na začiatku každého školského roku 

a ďalej : 

 pred každou exkurziou, výletom – tlačivo exkurzie 

 pri organizovaní plaveckého výcviku - písomný záznam 

 pri organizovaní lyžiarskeho výcviku - písomný záznam 

 pri organizovaní školy v prírode - písomný záznam, 

h) zodpovedá za účasť odborných zamestnancov (kuričov, učiteľov TV, F, Ch) na školeniach 

poriadaných odbornými inštitúciami, 

i) zodpovedá za pravidelné prehliadky školy po stránke požiarnej ochrany, za vedenie 

požiarnej knihy, do ktorej prevádza 1 x mesačne zápis o výsledku kontroly, 

j) zodpovedá za spracovanie požiarno-poplachových smerníc pracoviska, 

k) zodpovedá za určenie požiarnych hliadok na škole s plánom ich činností a zverejní zoznam 

ich členov na viditeľnom mieste v škole, 

l) zodpovedá za bezpečnosť pri výchove a vyučovaní, 

m) zodpovedá za dodržanie všeobecne platných predpisov v oblasti BOZP a PO, 

n) zodpovedá za dodržiavanie základných požiadaviek na bezpečnosť práce a technických 

zariadení, 

o) zodpovedá za vykonávanie revízií na vyhradené technické zariadenia a  

p) odstraňovanie zistených závad podľa platných noriem: 

 revízie elektrickej inštalácie 

 revízie bleskozvodov 

 revízie plynových spotrebičov 

 revízie telocvičného náradia 

 revízie a odborné prehliadky kotlov 

 revízie hasiacich prístrojov 

 revízie prenosného elektrického náradia, 

q) zodpovedá za spracovanie Plánu civilnej ochrany školy 

r) agenda BOZP a PO je podrobne rozpracovaná v jednotlivých smerniciach BOZP a PO, 

pravidelne kontrolovaná riaditeľkou školy v spolupráci s bezpečnostným technikom. 

 

2. Zástupkyňa riaditeľa pre základnú školu  
 Zástupkyňa pre 2. stupeň - (štatutárny zástupca riaditeľa školy) 

 Zástupkyňa pre 1. stupeň  

Je priamo podriadená riaditeľovi školy. Do funkcie ju od roku 2010 ustanovuje riaditeľ školy na 

základe priameho výberu z pedagogických zamestnancov školy (zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme, Pracovný poriadok). Funkčné obdobie ďalšieho vedúceho zamestnanca 

je stanovené do konca funkčného obdobia riaditeľky školy. Do roku 2010 boli zástupkyne 

menované do funkcie na základe výberového konania (zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme). Na úseku základnej školy:  

ZODPOVEDÁ 

a) za dodržiavanie všeobecne záväzných  právnych predpisov, učebných plánov a učebných 

osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a za efektívne 

využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie   školy, 
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b) za pedagogickú a odbornú úroveň školy a za výsledky práce školy, 

c) za hospodárne a účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov, 

d) za riadne hospodárenie s majetkom obce v užívaní školy, 

e) za zverený hmotný a nehmotný majetok, jeho zabezpečenie proti odcudzeniu, prípadne 

znehodnoteniu , 

f) za pravidelnú kontrolu plnenia plánu práce školy a za jeho komplexné zhodnotenie na konci 

školského roka, 

g) za prípravu podkladov pre riaditeľa školy a nadriadené orgány. 

RIADI: 

a) riadi a kontroluje prácu podriadených pedagogických zamestnancov a pravidelne hodnotí 

vzťah zamestnancov k práci, k pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky, 

b) riadi a kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov a v prípade jej porušenia 

hlási riaditeľovi a spolu vyvodia dôsledky v zmysle Zákonníka práce, 

SPOLUROZHODUJE s riaditeľom školy na úseku ZŠ: 

a)  o prijatí zamestnancov do pracovného pomeru, o zmene podmienok v pracovnej zmluve, 

preradení zamestnanca na iný druh práce, o prijatí zamestnanca na dohodu o pracovnej 

činnosti alebo vykonaní práce 

b) o rozviazaní pracovného pomeru, 

c) o vysielaní zamestnancov na služobnú cestu, 

d) o čerpaní dovolenky, náhradného voľna, pracovného voľna bez náhrady mzdy 

a s náhradou mzdy a pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci. 

ĎALŠIE  ÚLOHY na úseku ZŠ 

 riadi a kontroluje prácu v triedach, 

 vykonáva kontrolnú a hospitačnú činnosť podľa plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti, 

 kontroluje plnenie plánu práce, informuje riaditeľa školy o stave plnenia jednotlivých 

úloh, 

 spolupracuje pri zostavovaní mesačných  plánov práce, 

 sleduje dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov, 

 dáva návrhy na zlepšenie úrovne práce školy, 

 pripravuje podklady pre riaditeľa školy, 

 na gremiálnych poradách pravidelne informuje o stave plnenia úloh, 

 zhromažďuje časovo-tematické plány od jednotlivých vyučujúcich a kontroluje plnenie 

ich úloh, 

 kontroluje plnenie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 vedie pedagogickú radu, 

 pôsobí na zjednocovanie kritérií pri hodnotení detí, 

 vyplňuje potrebné štatistiky, vedie archiváciu, 

 spolupracuje s príslušným metodickým centrom, 

 eviduje dochádzku pracovníkov, 

 vedie evidenciu pracovníkov pri krátkodobej neprítomnosti, 

 uvoľňuje pracovníka na jeden deň (prekážky v práci), vydáva priepustky a eviduje ich, 

 zabezpečuje zastupovanie za neprítomných zamestnancov, 

 sleduje čerpanie dovolenky a množstva nadčasovej práce, 

 spolupracuje so špeciálnym pedagógom a sociálnym odborom príslušného orgánu štátnej 

správy, resp. miestnej samosprávy, 

 pravidelne kontroluje triedne knihy a ostatnú pedagogickú dokumentáciu, 

 vyhotovuje podklady potrebné pri objednávaní školských tlačív a odbornej literatúry, 

 sleduje čistotu a hygienu na pracovisku,                                                                                  

 včas, najneskôr posledný deň v mesiaci predkladá mzdovej úradníčke zmeny k výplate  

      ( PN, nadčas, prekážky v práci, náhradné voľno, ...), 

 podieľa sa na tvorbe vnútorných noriem organizácie, 

 je na pracovisku v neprítomnosti riaditeľa a zabezpečuje aktuálne úlohy, 

 upozorňuje riaditeľa školy na porušenia právneho poriadku v činnosti školy a navrhuje 

opatrenia na nápravu stavu, 
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 poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu na základnej škole, 

 pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagogickej rady školy podľa pokynu 

riaditeľa školy, 

 zúčastňuje sa na pedagogickom  a ekonomickom riadení školy , 

 vedie evidenciu o neprítomných učiteľoch (PN, OČR, ostatné) a pripravuje ich 

zastupovanie na úseku ZŠ, 

 plní  ostatné úlohy vyplývajúce   z náplne práce zástupcu riaditeľa pre ZŠ, 

 plní ďalšie úlohy uložené riaditeľom školy. 

 

3. Povinnosti vedúcich metodického združenia a predmetovej komisie 
 

Vedúca MZ a PK je priamo podriadená riaditeľovi školy. Do funkcie je ustanovená na obdobie 10 

mesiacov v príslušnom školskom roku. 

a) je odborným poradcom riaditeľa školy pre  vyučovanie predmetov  I. alebo II. stupňa, 

b) spolu s riaditeľom je zodpovedná za metodickú a odbornú úroveň vyučovania predmetov na 

základnej škole, 

c) koordinuje činnosť všetkých vyučujúcich v MZ, alebo príslušnej PK, 

d) navrhuje účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno – vyučovacom 

procese a návrhy predkladá vedeniu školy, 

e) poskytuje podklady  do návrhu plánu práce školy na školský rok, 

f) dáva návrhy na doplňovanie kabinetov pomôckami, 

g) dodržiavajú štatút združenia a predmetovej komisie, 

h) vykonáva hospitačnú a poradnú činnosť pre učiteľov v MZ a PK, 

i) kontroluje vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých 

predmetov a dodržiavanie učebných osnov, 

j) plní ďalšie úlohy riaditeľa školy. 

 

4. Povinnosti výchovnej poradkyne. 

 
1. Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémových  žiakov 

 (v spolupráci so všetkými triednymi učiteľmi a vedením školy): 

 Vyhľadávanie a evidencia žiakov u ktorých sa prejavujú:  

- výchovné ťažkosti a poruchy správania,  

- sociálne problémy,  

- prevencia uvedených problémov. 

 Riešenie týchto problémov:  

- pedagogická osveta a výmena informácií medzi školou a rodičmi,  

- individuálna konzultačná práca s rodičmi žiakov, ktorí majú výchovné problémy, 

- poradenstvo pri uvedených ťažkostiach, 

- spolupráca a sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológom, špeciálnym 

pedagógom  OPPP a KPPP, 

- spolupráca a riešenie problémových prípadov so sociálnymi kurátormi, 

- koordinácia práce triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich a výchovného poradcu pri 

riešení uvedených problémov. 

 Poradenská práca pre učiteľov v oblasti riešenia výchovných problémov, 

 Informovanie vedenia školy a vyučujúcich na pracovných poradách 

a pedagogických radách o riešení výchovných problémov, úspešnosti žiakov na 

skúškach, aktualitách z oblasti výchovného poradenstva, zabezpečovanie 

prednášok pre pedagógov z oblasti výchovného poradenstva, ktoré nám pomôžu 

lepšie zvládať problémové situácie so žiakmi, 

 Na začiatku školského roka vypracováva plán výchovného poradcu, ktorý 

predkladá na schválenie riaditeľke školy, 

 Koordinovanie prevencie sociálno-patologických javov a rizikového správania 

žiakov, 
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 Spolupráca s vedením školy pri odhaľovaní šikanovania, realizácii nápravných 

opatrení a zabezpečovaní dodržiavania práv dieťaťa. 

 

2.  Práca na úseku výchovy k voľbe povolania: 

 

 Spolupráca s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu 

sebahodnoteniu a usmerňovaniu k vhodnej voľbe povolania, 

 Zabezpečovanie materiálov a pomôcok pre informačnú  

      a poradenskú prácu v oblasti profesionálnej orientácie, aktualizácia informácií na   

      nástenke výchovného poradenstva – chodba na dolnej budove, 

 Individuálna poradenská a konzultačná činnosť pre žiakov a rodičov v oblasti 

profesionálnej orientácie, 

 Oboznamovanie žiakov 5. a 6. ročníka s povolaniami, 

 Pomoc pri správnej voľbe povolania formou príslušných psychologických testov, 

tvorivých dielní a iných aktivít pre žiakov 7., 8., 9., ročníka, 

 Evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku a spracovanie prehľadov 

o profesionálnej orientácii žiakov od 5. ročníka, 

 Príprava a realizácia výstupných dokladov žiakov končiacich povinnú školskú 

dochádzku, 

 Pravidelný servis informácií v oblasti voľby povolania, 

 Zabezpečenie spätných informácií o bývalých žiakoch a ich uplatnení 

 Spracovanie a odovzdanie prehľadov o rozmiestňovaní žiakov končiacich povinnú 

školskú dochádzku pre vedenie školy a ročné výkazy pre krajský úrad – odbor 

školstva 

 

 

5. Povinnosti pedagogického zamestnanca v ZŠ a ŠKD: 

 
a) vychovávať a vzdelávať žiakov v súlade s úlohami a cieľmi štátnej školskej politiky, 

neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a 

starostlivosť o zdravý vývoj žiakov, 

b) dbať na individuálny prístup k žiakom s ohľadom na ich osobné schopnosti, nadanie, talent, 

stupeň rozvoja, sociálne a kultúrne zázemie, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

c) predchádzať a zamedzovať negatívnym vplyvom spoločenského prostredia na žiakov, 

predovšetkým šíreniu drogových závislostí a alkoholizmu mladistvých a kriminalite 

mládeže, ako aj všetkým formám rasovej a inej diskriminácie, 

d) výchovu a vzdelávanie viesť v záujme zdravého rozvoja duševných a fyzických schopností 

detí, pričom majú vychádzať z najnovších poznatkov vedy a kultúrnych tradícií, chrániť 

zdravie a morálku zverených detí 

e) pri výchovno-vzdelávacej práci pracovať podľa schválených učebných osnov, pedagogicko-

organizačných pokynov a pokynov Ministerstva školstva SR, školských vzdelávacích 

programov ICSED 1, 2, výchovného programu pre ŠKD, využívať slobodu vlastného 

rozhodovania pri výbere foriem, metód a prostriedkov ku skvalitneniu vyučovacieho a 

výchovného procesu, 

f) používať len schválené alebo odporúčané učebnice, učebné texty a pomocné výchovné 

a vzdelávacie texty, môže však pracovať podľa svojho uváženia aj s inou vhodnou odbornou 

literatúrou, 

g) podporovať rozvoj záujmovej, mimotriednej a mimoškolskej činnosti žiakov, podľa svojich 

možností sa aktívne zúčastňovať a aktivizovať túto prácu, 

h) viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu 

dopravných, požiarnych a iných predpisov, pokynov týkajúcich sa starostlivosti o 

bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve pri vyučovaní, hlavne tých predmetov, pri ktorých 

je zvýšené ohrozenie zdravia, najmä telesná výchova, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, 

exkurzie, chémia, fyzika, pracovné vyučovanie, výlety. Dodržiavať pri nich metodické 

postupy, rešpektovať legislatívu, 
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i) viesť žiakov k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania sa a k ochrane zdravia  

a ochrane školského zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, 

zničením a zneužitím,  

j) viesť a hodnotiť prácu žiakov, 

k) spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou pri utváraní dobrých vzťahov 

so školou, 

l) pravidelne informovať zákonných zástupcov žiakov o problematike výchovy a vzdelávania, 

ktorá sa ich týka, a to prostredníctvom ich organizovaných zoskupení a počas vypísaných 

konzultačných hodín ako i na požiadanie zákonných zástupcov, a to ústne alebo písomne.  

Písomné informácie poskytnúť zákonným zástupcom v zmysle klasifikačného poriadku. 

Zároveň spolupracovať s radou školy, ktorá zabezpečuje prepojenie školy s obcou 

a zákonnými zástupcami a ovplyvňuje chod školy vo všetkých jej činnostiach, 

m) plniť si vyučovaciu povinnosť v určenej miere a zabezpečovať práce súvisiace 

s vyučovaním a výchovnou činnosťou, 

n) zúčastňovať sa na práci metodických orgánov a predmetových komisií, ktoré sa na výchove 

a práci podieľajú, 

o) pripravovať sa na výchovno-vzdelávací proces a ďalej sa vzdelávať v organizovaných alebo 

individuálnych formách vzdelávania v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Ak to 

vyžaduje potreba zúčastniť sa počas prázdnin sústredení, konzultácií, školení, 

p) viesť písomnú agendu, ktorá priamo súvisí s výchovou a vzdelávaním, 

q) starať sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami, školskými pomôckami pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť 

r) vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi podľa pokynov riaditeľa školy, 

s) spolupracovať so všetkými zamestnancami školy v záujme žiaka, 

t) o klasifikácii žiakov v jednotlivých predmetoch informujú rodičov prostredníctvom žiackej 

knižky a elektronickej žiackej knižky. Údaje v elektronickej žiackej knižke dopĺňa 

vyučujúci týždenne, 

u) podrobnejšie sú povinnosti pedagogických zamestnancov rozpracované v pracovnom 

poriadku, školskom poriadku a náplniach práce. 

 

6. Povinnosti asistenta učiteľa 
 

Asistentka učiteľa sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského 

vzdelávacieho programu základnej školy pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej 

dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní 

architektonických, informačných, jazykových, sociálnych alebo kultúrnych bariér.  

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

1. zabezpečuje vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím, pomáha prekonávať jeho 

zdravotné a sociálne bariéry, 

2. bezprostredne spolupracuje s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, 

3. uľahčuje adaptáciu dieťaťa so ŠVVP na prostredie školy a pomáha pri prekonávaní bariér, 

ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiaka, 

4. spoluorganizuje činnosť žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi 

učiteľa, 

5. vykonáva pedagogický dozor počas prestávok podľa rozpisu dozorov, kde si všíma hlavne 

deti so ŠVVP, 

6. pokiaľ si zdravotný a psychický  stav žiaka vyžaduje pozornosť cez prestávku mimo rozpisu 

dozorov, žiakovi sa venuje asistent učiteľa, 

7. pomáha pri príprave učebných pomôcok, 

8. počas neprítomnosti  zverených žiakov v škole vykonáva pedagogickú prácu určenú 

riaditeľkou školy (zastupovanie neprítomných učiteľov, dozor počas prestávok, dozor na 

výletoch a exkurziách, práca so žiakmi so ŠVVP) 

 

      Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou, po vyučovaní 
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1. priamo vedie alebo napomáha pri činnostiach voľnočasových aktivít ako návšteva 

historických a kultúrnych pamiatok, spoločenské aktivity, športové podujatia, kultúrne 

podujatia, 

2. sprevádza zverených žiakov mimo triedu i mimo školu, napríklad odprevadenie žiačky na 

autobus, presun do inej učebne, budovy, kultúrneho domu, ak si to zdravotný a psychický 

stav žiačky vyžaduje, 

3. pripraví a zrealizuje pre zverené deti i ich spolužiakov aktivity, ktoré prispejú k lepšej 

adaptácii v školskom prostredí v triednom kolektíve. 

 

      V spolupráci s rodinou 

     

1. komunikuje s rodičmi žiaka o procese výchovy a vzdelávania, 

2. oboznamuje sa so zdravotným stavom žiaka,  sociálnymi pomermi v rodine, rodinným 

prostredím,  

3. zúčastňuje sa vzdelávacích aktivít pre asistentov učiteľa organizovanými školami, alebo 

inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť, 

4. organizuje otvorené vyučovacie hodiny pre rodičov, 

5. organizuje spoločenské podujatia v spolupráci s rodičmi, 

6. pokiaľ je žiačka dlhodobo zo zdravotných dôvodov neprítomná v škole, uskutoční návštevu 

rodiny a v spolupráci s vedením školy, triednou učiteľkou a jej vyučujúcimi zabezpečí 

doučovanie žiačky.  

 

7. Povinnosti špeciálneho pedagóga 
 

Školský špeciálny pedagóg – odborný zamestnanec pracuje so žiakmi s rôznymi druhmi 

a stupňami postihnutia.  

Vyžaduje si diferencovanú prípravu na každého žiaka osobitne. A to z hľadiska obsahu vzdelávania, 

metód a organizačných foriem práce, konzultácie s vyučujúcimi a zákonnými zástupcami.  

Cieľom činnosti špeciálneho pedagóga je optimalizovať vzdelávací a osobnostný vývin žiaka so 

zdravotným znevýhodnením, ktorí sú individuálne integrovaní (začlenení).  

Predpokladom pre úspešnú integráciu je kvalitná a koordinovaná tímová práca odborných 

i pedagogických pracovníkov školy, mimoškolských zariadení, organizácií a zákonných zástupcov 

žiaka.  

 

Činnosť školského špeciálneho pedagóga 

 

Školský špeciálny pedagóg pracuje na dohodu o vykonaní práce. Vykonáva špeciálno-pedagogickú 

prácu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vytvorili sa tak podmienky pre 

individuálnu prácu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchami správania, pozornosti 

a koncentrácie, pre žiakov s telesným postihnutím -  pre žiakov individuálne začlenených 

(integrovaných).  

 

Činnosť špeciálneho pedagóga je zameraná na štyri oblasti:  

 

Práca so žiakmi 

 individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho 

vplyvu postihnutia, vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka v edukačnom procese, 

 diagnostické sledovanie žiakov s problémami v učení a v správaní sa žiaka počas 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 depistáž a priebežná orientačná diagnostika jednotlivých žiakov, 

 zhromažďovanie a spracovávanie podkladov pre psychologické a špeciálno-pedagogické 

vyšetrenia, 

 vedenie a pravidelná aktualizácia evidencie a dokumentácie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 zabezpečenie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom,  
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 vedenie skupinových aktivít zameraných na celkovú triednu klímu. 

 

Práca s vyučujúcimi  

 spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu, 

 priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka 

v edukačnom procese, 

 spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na 

individuálne začleneného žiaka, 

 poskytovanie odborných konzultácií pri práci s problémovým žiakom individuálne ale aj 

v rámci prednášok.  

 

Práca so zákonnými zástupcami 

 individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začlenených žiakov, 

 individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov, 

 spolupráca s rodičmi žiakov individuálne začlenených pri tvorbe individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu. 

 

Práca so špecializovanými zariadeniami 

 školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými zariadeniami, 

predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Detským 

integračným 

 

b) Technicko-hospodársky úsek 

 

Vedúca THÚ – ekonómka školy 

 

1. Povinnosti ekonómky, mzdovej účtovníčky školy 
 

Je priamo podriadená riaditeľke školy. 

 

Personálno-mzdová pracovníčka zabezpečuje komplexne mzdovú a personálnu agendu, 

administratívne práce pre ZŠ a MŠ.  

 
a) zabezpečuje všetky personálno- mzdové záležitosti školy, 

b) vedie kompletnú agendu zamestnancov v organizácii, zodpovedá za správnosť, evidencie 

osobných spisov zamestnancov a ich aktualizáciu po rozviazaní pracovného pomeru, 

aktiváciu týchto spisov, respektíve odstúpenie novému zamestnávateľovi, 

c) zabezpečuje kompletnú a správnu likvidáciu miezd všetkých zamestnancov, v stanovených 

výplatných termínoch ( včítane daní a zrážok, dávok nemocenského poistenia, peňažitej 

pomoci v materstve, rodinných prídavkov a podobne ), 

d) riadne vedie agendu a podklady, ktorá súvisí so mzdovou agendou a v súvislosti s platnými 

mzdovými predpismi, 

e) vypracováva mesačné vyúčtovania miezd zamestnancov, mesačné odvody do poisťovní, 

f) spracováva štatistické výkazy, 

g) zabezpečuje, aby údaje na platobných poukazoch boli v súlade s rozpočtovou skladbou,  

h) zabezpečuje správne a včasné vedenia jednotlivých operácií evidovaných na účtoch, 

i) poukazuje platby z dohôd o mimopracovnej činnosti a za úrazy, 

j) vydáva potvrdenie o zamestnaní s uvedením skutočnosti pre posúdenie nároku na dovolenku 

na zotavenie, záväzkov zamestnancov voči organizácii, vykonávaní zrážok, 

k) zabezpečuje ohlasovaciu povinnosť zamestnania pracujúcich dôchodcov, 

l) zabezpečuje administratívne práce podľa potreby, 

m) vedie sociálny fond. 
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Ekonómka školy zabezpečuje komplexne účtovnú agendu, spracováva rozpočet pre organizáciu, sleduje 

jeho čerpanie, vykonáva administratívne práce.  

 

a) vypracováva celoročný finančný rozpočet školy v spolupráci s RŠ, kontroluje realizáciu 

a plnenie,  

b) zabezpečuje a kontroluje bankový styk, pokladničné príjmy a údaje podľa rozpočtu, 

zabezpečuje kontakt s dodávateľmi a veriteľmi, realizuje zaúčtovanie pokladne, 

c) pripravuje pracovné zmluvy a doplnky k nim, pripravuje návrh dohôd o prácach konaných 

mimo pracovného pomeru, kontroluje ich, 

d) vypracováva mesačné vyúčtovania miezd zamestnancov, mesačné odvody do poisťovní, 

e) spracováva štatistické výkazy 

f) vykonáva evidenciu a  kontrolu účtovania a úhrady faktúr , účtovanie bankových výpisov 

g) vypracováva odberateľské faktúry, 

h) zaúčtováva školskú jedáleň a telocvičňu, 

i) vystavuje žiadosti o dotáciu a avíza, 

j) vykonáva administratívne práce,  

k) spracováva účtovné doklady a vypracováva mesačné (ročnú) účtovné uzávierky, 

vypracováva výkazy pre daňový úrad, úrady sociálneho zabezpečenia, OÚ - O, Štatistický 

úrad SR. 

 

Ako vedúca THÚ  

 jedenkrát do mesiaca zvoláva úsekovú poradu s cieľom operatívne riešiť problémy, 

odstraňovať nedostatky a skvalitňovať prácu. 

RIADI: 

c) riadi a kontroluje prácu podriadených pedagogických zamestnancov a pravidelne hodnotí 

vzťah zamestnancov k práci, k pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky, 

d) riadi a kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov a v prípade jej porušenia 

hlási riaditeľovi a spolu vyvodia dôsledky v zmysle Zákonníka práce, 

e) eviduje a riadi remeselné činnosti školníka, 

f) spolupracuje s dodávateľskými firmami – čistenie parkiet v triedach, výmena kobercov vo 

vchodoch, 

g) organizuje a koordinuje veľké letné upratovanie. 

SPOLUROZHODUJE s riaditeľom školy na THÚ: 

e)  o prijatí zamestnancov do pracovného pomeru, o zmene podmienok v pracovnej zmluve, 

preradení zamestnanca na iný druh práce, o prijatí zamestnanca na dohodu o pracovnej 

činnosti alebo vykonaní práce, 

f) o rozviazaní pracovného pomeru, 

g) o vysielaní zamestnancov na služobnú cestu, 

h) o čerpaní dovolenky, náhradného voľna, pracovného voľna bez náhrady mzdy 

a s náhradou mzdy a pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci, 

i) o nákupe pracovných pomôcok. 

j) o zaradení a preradení do príslušnej pracovnej triedy, 

k) o pridelení práce nadčas, 

l) o priznaní a odňatí osobných príplatkov zamestnancov, 

m) o odmenách. 

 

2. Povinnosti hospodárky školy 

 
Je priamo podriadená vedúcej THÚ. 

 Vedenie pokladne školy 

 Zabezpečovanie nákupov čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, 

objednávky tovarov a služieb, 

 koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní 

tovarov, prác a služieb – zákon o verejnom obstarávaní, vypracovanie vnútornej smernice 

v spolupráci s obcou a riaditeľkou školy, kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti – zmeny v 

zákone 

 Pošta, príjem, vybavovanie zásielok, preberanie pošty 



 21 

 Inventarizácia, majetok školy, zaradenie, vyradenie – program 

 ASC agenda – program (vzdelávacie poukazy, kultúrne poukazy, písanie rozhodnutí o prijatí žiakov 

do školy a ŠKD, platnosť rozhodnutí, registratúra žiakov a učiteľov, 

 Archív školy – registratúrny poriadok, vypracováva vnútornú smernicu v spolupráci 

s riaditeľkou školy, kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti – zmeny v zákone 

 Vyplácanie cestovného žiakom, komunikácia s triednymi učiteľmi, príprava podkladov, vyplácanie 

cestovného – vyhláška o cestovnom 

 Príprava zmlúv s klientmi telocvične, preberanie tržby, zabezpečovanie klientov a chodu športovej 

haly – samostatná koordinátorka aktivít verejnosti v škole, vypracováva vnútornú smernicu  pre 

činnosť v športovej hale pre verejnosť v spolupráci s ekonómkou a riaditeľkou školy, 

 Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových 

technických zariadení na základe harmonogramu vydaného technikom BOZP a PO, 

 Poistenie žiakov, komunikácia s Združením rodičov, 

 Ochrana osobných údajov, bezpečnostný projekt školy – zabezpečenie jeho obnovenie na základe 

zmien v legislatíve, kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti – zmeny v zákone 

 Administratívne práce – žiadosti, oznamy, kopírovanie materiálov 

 Zber papiera – zabezpečenie zberu, priebežné výsledky, vyhodnotenie na konci šk. roka so 

združením rodičov 

 Plynulý chod sekretariátu školy, zabezpečovanie návštev rodičov, klientov, zriaďovateľa, 

spojovateľka, 

 Príprava účtovných dokladov k zúčtovaniu RZ, práca s financiami RZ 

 Zverejňovanie zmlúv na internete, 

 Registrácia školských úrazov, zabezpečenie školských lekárničiek, 

 Evidencia poistných zmlúv, komunikácia s poisťovňami, 

 Kamerový systém školy. 

 

2. Povinnosti školníka na úseku ZŠ a MŠ 

 
Školník v základnej škole je priamo podriadený vedúcej THÚ, v materskej škole školníčka 

zástupkyni riaditeľa pre MŠ.  K hlavným povinnostiam patrí vytváranie podmienok pre plynulú 

prevádzku školy. Je zodpovedný sám za seba,  riadi sa pokynmi vedúcej a riaditeľa školy, v MŠ aj 

pokynmi zástupkyne riaditeľa pre MŠ. Kvalitnou prácou, korektným vystupovaním a služobnou 

mlčanlivosťou prispieva  k dobrej pracovnej pohode, k dobrému menu svojmu i dobrému menu 

školy. 

K hlavným povinnostiam školníka patrí vytváranie podmienok pre plynulú prevádzku školy, najmä: 

a) usmerňovaním a kontrolou prác zadaných externými dodávateľskými a servisnými 

organizáciami, kontroluje správnosť a kvalitu vykonaných prác a množstvo dodaného 

materiálu, 

b) zodpovedá za bezpečnosť prevádzkových prác. 

 

  Starostlivosť o školskú budovu a jej zariadenia 

a) Zamyká školskú budovu, pred uzavretím budovy sa presvedčí, že je v nich zhasnuté, sú 

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

b) kľúče odkladá podľa dohody na určené miesto, 

c) obsluhuje bezpečnostný systém,  

d) vykonáva jednoduché údržbárske práce ( upevnenie vešiakov, obrazov, hodín a iného 

drobných predmetov, vyčistenie sifónov, výmena žiarovky a poistiek, mydlové skúšky 

plynotesnosti závitov plynového potrubia, stará sa o školské hodiny, drobné maliarske 

a natieračské práce,...), 

e) vyvesuje štátne zástavy, štátne zástavy udržuje vždy čisté a vhodne uložené, 

f) pomáha zabezpečovať výzdobu školy, 

g) sleduje výkon údržbárskych prác vykonávaných dodávateľom a kontroluje kvalitu  

      vykonaných prác, 

h) kontroluje odkvapové rúry, krytiny a upozorňuje na nedostatky, 

i) stará sa o zásobovanie tried kriedou, prachovkami a špongiami na utieranie tabúľ a uterákmi, 

j) vykonáva údržbárske práce: 

                    1. Sanitárne zariadenie 
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 upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, výlevky záchodovej nádrže, zrkadla, 

konzol, vešiakov, 

 opravu, výmenu výtokového ventilu – kohútika, 

 opravu batérie, 

 výmenu tesnenia, 

 opravu sprchy pevnej alebo hadicovej, 

 opravu, výmenu ochranných rámov na drezoch a výlevkách, 

 výmenu sedadla záchodovej misy, 

 vyčistenie a vyregulovanie záchodovej nádrže, 

 vyčistenie sifónov, 

 vyčistenie podlahových a strešných vpustí, 

 udržovanie a čistenie vodovodnej šachty. 

                    2. Elektrické zariadenie 

 výmenu žiaroviek, štartéra, žiarivky, 

 výmenu vypínačov a zásuviek ( ak spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti), 

 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 na nábytku. 

                  5. Stolárske práce 

 jednoduchú opravu školského nábytku, 

 upevňovanie vešiakov, garníž, a ostatných drobných predmetov. 

                  6. Podlahy 

 opravu uvoľnených dlaždíc, parkiet, linolea, upevnenie prahu, 

 upevnenie podlahových líšt. 

                  7. Zasklievanie 

 výmenu tabuľového skla okien prístupných z hľadiska bezpečnosti práce. 

                  8. Maliarske práce 

 sádrovanie dier po klincoch, 

 sádrovanie 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 poriadku údržbársku dielňu - kotolňu a skladovacie priestory, 

zabezpečuje plnenie požiarnych a bezpečnostných noriem tak, aby nebola ohrozená 

bezpečnosť osôb, školských budov alebo zariadenia školy, 

 zamyká školské budovy, pred uzatvorením sa presvedčí, že je v nich zhasnuté, sú vypnuté 

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

až 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. 

 

 Pri starostlivosti o žiakov  

 dbá, aby žiaci vchádzali do budovy školy v určitý čas, aby sa v mimovyučovacom čase 

nezdržovali v budove školy, 

 nájdenie predmetov väčšej hodnoty hlási  riaditeľovi školy, 

 pomáha pri nehodách a náhlom ochorení žiakov, 

 dbá, aby si žiaci čistili obuv,  tiež aby bezdôvodne nevybehovali zo školy, 
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 dôsledne dodržiava bezpečnostné predpisy, vnútorný poriadok školy, chráni zdravie svoje i 

žiakov, s technickými zariadeniami zaobchádza podľa bezpečnostných predpisov, dodržuje 

požiarne predpisy v predpisy CO. 

       

Pri obstarávaní pomocných administratívnych prác 

 vykonáva pomocné administratívne práce: zabezpečovanie pošty, nákupy,  

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

 

Pri starostlivosti o upratovanie 

 zodpovedá za čistotu, včasné upratanie areálu školy, 

 vykonáva bežné upratovanie v pridelených priestoroch, 

 pomáha upratovačkám pri hlavnom upratovaní a zúčastňuje sa ho, 

 dbá, aby boli pravidelne vyprázdňované nádoby na smeti, 

 stará sa, aby pre údržbárske práce bol včas zabezpečený potrebný materiál, 

 dbá, aby pri  všetkých upratovacích prácach boli dodržiavané bezpečnostné opatrenia, 

 upratuje areál školy tak, aby vyhovoval hygienickým požiadavkám a bezpečnostným 

predpisom, 

 udržuje poriadok a čistotu v celom areáli školy, 

 dbá o nenarušovanie vyučovania ( pohybu nepovolaných osôb v škole a v areáli školy). 

 

Osobitné povinnosti 

 zaisťuje bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy (kontroluje a udržiava funkčnosť 

hydrantov, priechodnosť požiarnych schodísk a pod.), 

 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, 

 plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy, 

 

Povinnosti na úseku vrátnika: 

 vykonáva dozor pri rannom vstupe do školy, 

 zodpovedá za poriadok v areáli školy. 

 

Povinnosti na úseku záhradníctva: 

 vyhrabáva lístie, 

 pravidelne ošetruje kríky, kvety, kvetinové záhony, 

 s vedením školy  zabezpečuje kosenie trávnika, 

 stará sa o funkčnosť kosačky a krovinorezu, 

 vykonáva postrek proti burine podľa pokynov riaditeľa, 

 

5. Povinnosti kuriča na úseku ZŠ a MŠ                                 
 

Na pracovisku sú traja kuriči: 

1. dvaja kuriči na úseku ZŠ –  priamo podriadení vedúcej THÚ, jeden kurič pracuje počas 

víkendovej prevádzky športovej haly. 

2. jedna kurička na úseku MŠ – priamo podriadená zástupkyni riaditeľky školy pre MŠ 

Vykurovacie obdobie v okrese Trenčín začína dňom 01.10. príslušného roka a končí dňom 30.04. 

ďalšieho roka. 

Povinnosti oboch kuričov: 

 riadi sa miestnym prevádzkovým predpisom pre danú NTK, 

 dodržiava pokyny výrobcu kotlov pre ich prevádzku, 

 kurič je povinný zabezpečovať, aby školské miestnosti boli včas vykúrené na teplotu 

stanovenú príslušnými predpismi, 
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 zabezpečuje udržiavanie teploty v miestnostiach mimo vyučovacieho času, podľa potreby aj 

v dňoch pracovného pokoja, 

 je povinný šetriť vykurovacím palivom,  

 vykonáva všetky práce spojené  s prevádzkou podľa miestneho prevádzkového predpisu  

     (čistenie a bežná údržba zariadenia kúrenia, nastavovanie a odvzdušňovanie radiátorov,   

      vedenie prevádzkového denníka a inej agendy podľa pokynov vedenia školy, ...), 

 plní ďalšie úlohy riaditeľa školy. 

 

6. Povinnosti upratovačiek  
 

 upratovačka je priamo podriadená vedúcej THÚ, 

 je povinná udržiavať čistotu a poriadok v škole s cieľom ochrany zdravia žiakov a učiteľov, 

 musí vykonávať bežné i veľké upratovanie školských budov, vrátene čistenia okien, 

 vykonáva iné práce podľa pokynov vedenie školy ( 4 hodiny týždenne),  

 vykonáva pomocný dozor cez veľkú prestávku – po 2. vyučovacej hodine, dohliada, aby sa 

žiaci nezdržiavali v budove školy keď majú byť vonku, keď sú žiaci na chodbe dohliada na 

čistotu chodby. Za bezpečnosť žiakov nezodpovedá. 

 

Denne: 

 pozametá  podlahy, podľa potreby ich umýva, 

 poutiera prach z nábytku namokro ( vrchné plochy skríň ), 

 v priestoroch WC a umyvární dezinfekčným prostriedkom umyje sociálne zariadenie, 

misy z vrchnej a spodnej strany, umývadlá čistiacim práškom, 

 namokro pretrie kľučky dverí dezinfekčným prostriedkom, 

 nasucho zotrie prach z vnútra lavíc, zo stolov, z parapetných dosiek, rámov obrazov  

 umyje denne obkladačky v triedach i WC, 

 vyvetrá všetky miestnosti, 

 po vyvetraní zatvára obloky, 

 po druhej vyučovacej hodine stiera vlhkou handrou chodby, 

 po druhej veľkej prestávke skontroluje čistotu WC, umyje misy a pisoáre z vrchnej 

strany podľa potreby, 

 po vyučovaní namokro dôkladne zotrie chodby, schody a podesty, 

 po skončení upratovacích prác vo zverených úsekoch skontroluje vypnutie 

elektrospotrebičov a zatvorenie okien. 

 

Týždenne: 

 

 umyje a dezinfikuje odpadové koše 

 podľa potreby ometie prach z vyhrievacích telies. 

 

     Mesačne: 

 

 ometá steny v učebniach a ostatných miestnostiach, 

 dezinfikuje umyvárne, 

 umyje dvere, 

 umyje parkety v triedach. 

 

      Ročne: 

 

 dvakrát ročne vykonáva veľké upratovanie – dôkladne umyje podlahy všetkých 

miestností, schodiska, chodieb, WC, poometá všetky steny, umyje okná i okenné rámy, 

ošetrí nábytok, vyčistí koberce, dôkladne vyčistí radiátor a  parkety (1 krát ročne), 

 pozametá, vyvetrá a utrie prach v kabinetoch podľa pokynu riaditeľky školy,  
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 dôkladne vyčistí svietidlá na zverených upratovacích plochách – dvakrát ročne 

v spolupráci so školníkom. 

 

      Podľa potreby: 

 

 vykonáva upratovanie po maľovaní, po stavebných prácach, pri havárii a  

 podobne, v čase neprítomnosti inej upratovačky vykonáva práce podľa pokynov – tieto 

práce nie sú zahrnuté v tarifnej mzde, 

 robí zvýšenú dezinfekciu v čase chrípky a iného ochorenia podľa pokynov riaditeľa, alebo 

ústavu hygieny a epidemológie. 

 

     Všeobecné nariadenia: 

  

 dodržiava predpisy o bezpečnosti a hygiene práce, 

 šetrí pridelené materiálne a čistiace prostriedky, 

 zistené závady zapisuje do knihy závad, väčšie závady s možnosťou ohrozenia majetku 

školy alebo života hlási ihneď vedúcej úseku, 

 používa bezpečnostné a ochranné prostriedky, 

 dodržiava pracovný a prevádzkový poriadok školy, 

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

nadriadeného zamestnanca (maximálne 4 hodiny týždenne), 

 zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní 

verejnej služby a ktoré v záujme služby nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj 

po skončení pracovného pomeru. 

 

7.  Povinnosti bezpečnostného technika  a technika PO – zabezpečuje externý 

technik BOZP a PO 
 

 je priamo podriadený riaditeľovi školy, 

 má na starosti BOZP, požiarnu ochranu, 

 spolupracuje s riaditeľom vo všetkých oblastiach BOZP a požiarnej ochrany, 

 zabezpečuje školenia pracovníkov podľa plánu, 

 spolupracuje s riaditeľom školy pri riešení pracovných úrazov. 

 

8. Povinnosti správcu počítačov 

 
Správca PC je podriadený vedúcej THÚ. Zabezpečuje diagnostiky informačných systémov, je 

správcom kabinetu PC. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa 

pokynov priameho nadriadeného zamestnanca. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach , o ktorých 

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

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

 

Správca PC zodpovedá najmä za:  

 

 za fungovanie počítačov v troch počítačových učebniach, 

 za fungovanie počítačov v kanceláriách školy a odborných učebniach, 

 za fungovanie  počítačov v materskej škole, 

 za fungovanie interaktívnych tabúľ, 

 za fungovanie školskej počítačovej siete, 

 bezporuchovú prevádzku interaktívnych tabúľ,  

 v spolupráci s riaditeľkou a hospodárkou školy zabezpečuje opravy zverených 

elektronických zariadení,  

 inštaláciu a používanie legálneho softwéru v počítačových systémoch školy,  

 grafickú úroveň a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky školy, 
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 zabezpečuje bežnú údržbu CP siete, servis, inštaluje legálne vyučovacie programy do 

systému,  

 kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,  

 správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s činnosťou PC, 

 vypracovanie a realizáciu rozvojových projektov na zverenom úseku,  

 vedenie inventára PC, jeho pravidelné dopĺňanie a vyraďovanie, 

 

9. Povinnosti správcu športovej haly pre verejnosť 

  
zodpovedá za: 

 Riadnu a bezpečnú  prevádzku telocvične.  

 Oznámi riaditeľke školy každú závadu na športovom náradí, alebo inú závadu, ktorá 

ohrozuje život alebo zdravie osôb. 

 Zodpovedá za osobitné uloženie a uzamknutie poškodeného náradia a za prijatie 

dostatočných opatrení, aby nemohlo dôjsť k používaniu pevného neprenosného náradia, 

ktoré vykazuje závady a jeho používanie nie je bezpečné. 

 Je zodpovedná za uzamknutie haly telocvične po skončení športových aktivít.  

 Spolupracuje s vedením školy a hospodárkou školy pri zabezpečovaní klientov.  

 Dohliada, či klient dodržiava nájomnú zmluvu, dbá o bezpečnosť, dodržiava príkazy, zákazy 

a pokyny týkajúce sa BOZP a  PO a kontroluje dodržiavanie prevádzkového poriadku 

s ktorým sú klienti oboznámení. 

 Zodpovedá za zverené finančné prostriedky. 

 Vydáva zmluvy a PPD o prevzatí finančných prostriedkov, ktoré odovzdáva priebežne 

hospodárke školy. 

 Kontroluje, či klienti dodržiavajú zaplatený čas za športovanie a dohodnuté pravidlá pri 

športovaní: 

- prezúvanie sa do športovej obuvi, 

- prezliekanie v šatniach, 

- klienti posilňovne si odkladajú veci do skriniek, 

- na palubovke telocvične sa nekonzumujú nápoje, 

- konzumácia nápojov a jedla je možná len v šatniach, 

- klienti posilňovne uložia používané športové náradie na určené miesto. 

 Dbá, aby sa na chodbách zbytočne nesvietilo. 

 Po skončení služby kontroluje, či sú zatvorené okná (posilňovňa 1, 2, stolný tenis, 

gymnastická miestnosť, šatne a ostatné miestnosti, ktoré boli počas prevádzky otvorené ), 

pozhasína svetlo, kontroluje sociálne zariadenia a sprchy či netečie voda. 

 Kontroluje, či je uzamknutý zadný vchod telocvične. 

 

Služba v telocvični je povinná: 

 

 dodržiavať pracovné predpisy, vzťahujúce sa na vykonávanú prácu,  

 pri svojom styku s ostatnými zamestnancami školy a klientmi telocvične zachovávať  

            pravidlá zdvorilosti, ohľaduplnosti a úcty založené na vedomí spoločného úsilia na plnení   

            úloh, 

 prichádzať do práce v triezvom stave a nepoužívať alkoholické nápoje, resp. iné omamné  

            prostriedky počas pracovnej doby. 

 

B. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 
 

 Školský klub detí pri základnej škole má  štyri oddelenia. Za každé oddelenie zodpovedá 

vychovávateľka.  Sú podriadené vedúcej vychovávateľke školy, ktorá je podriadená riaditeľke 

školy.  Podľa pokynov vedúcej vychovávateľky organizujú  výchovno-vzdelávaciu   činnosť 

v ŠKD. 
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1. Povinnosti vedúcej vychovávateľky v ŠKD 

 
Vykonáva záujmovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť ako vychovávateľka ŠKD zameranú 

na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin, 

rešpektuje pravidelné striedanie činnosti z dôvodu zabezpečovania psychohygieny detí.  

Ďalšie povinnosti: 

 zastupuje za neprítomných učiteľov na vyučovacích hodinách a pedagogickom dozore, 

v prípade dlhodobej neprítomnosti triedneho učiteľa vykonáva aj povinnosti triedneho 

učiteľa, 

 vedie a organizuje v spolupráci s pedagogickou zástupkyňou pre ZŠ činnosť ŠKD, 

kontroluje a usmerňuje prácu vychovávateliek, spolupracuje s riaditeľkou školy, 

 rieši v spolupráci s riaditeľkou školy prípadné problémy v ŠKD, 

 koordinuje a organizuje prácu vychovávateliek ŠKD, 

 zúčastňuje sa pracovných porád a pedagogických rád. S ich obsahom oboznamuje 

vychovávateľky ŠKD, 

 koordinuje a spolupracuje na vypracovaní výchovného programu ŠKD, 

 koordinuje a spolupracuje na vypracovaní plánu práce školského klubu detí a školského 

poriadku, 

 vypracováva plán výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, 

 vykonáva a vedie všetku pedagogickú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na činnosť v ŠKD 

a dbá o to, aby mal ŠKD v poriadku všetku potrebnú dokumentáciu, 

 kontroluje triedne knihy, týždenné a ročné plány jednotlivých oddelení ŠKD, 

 zabezpečuje plynulý chod ŠKD, 

 spolupracuje so mzdovou pracovníčkou pri vyberaní príspevku rodičov do ŠKD, 

 kontroluje úhrady príspevkov na úhradu za pobyt žiakov v ŠKD, 

 zúčastňuje sa plenárneho rodičovského združenia, kde oboznamuje rodičov o činnosti ŠKD, 

 vykonáva administráciu zápisu detí do ŠKD, 

 spolupracuje pri zápise detí do 1. ročníka, 

 vykonáva administráciu rozhodnutí o prijatí detí do ŠKD, 

 vykonáva administráciu rozhodnutí o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD, 

 koordinuje nákup pomôcok pre jednotlivé oddelenia ŠKD, 

 vykonáva ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z pracovného a organizačného  poriadku školy pre 

činnosť ŠKD, 

 odovzdáva podklady k mzde za úsek ŠKD pedagogickej zástupkyni školy, 

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

nadriadeného zamestnanca, 

 zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní práce vo 

verejnom záujme a ktoré nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení 

pracovného pomeru, 

 získava informovaný súhlas rodičov detí ŠKD so zabezpečovaním starostlivosti o deti počas 

prázdnin, 

 zodpovedá riaditeľovi za úroveň výchovnej a vzdelávacej práce, bezprostredne ju na 

zverenom úseku riadi a sama sa na nej podieľa, 

 vypracúva plán práce, ktorý schvaľuje riaditeľ školy, 

 predkladá riaditeľovi školy požiadavky na materiálne zabezpečenie prevádzky, 

 určuje režim dňa, 

 spolupracuje s riaditeľom školy pri zabezpečovaní úloh, ktoré vyplývajú z plánu školy. 

 

2. Povinnosti vychovávateľky 
a) vykonáva záujmovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť ako vychovávateľka ŠKD zameranú 

na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských 

prázdnin, vedenie krúžkov ŠKD, rešpektuje pravidelné striedanie činnosti z dôvodu 

zabezpečovania psychohygieny detí, 
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b) zastupuje za neprítomných učiteľov na vyučovacích hodinách a pedagogickom dozore. 

V prípade dlhodobej neprítomnosti triedneho učiteľa vykonáva aj povinnosti triedneho 

učiteľa, 

c) spolupracuje na vypracovaní výchovného programu ŠKD, 

d) spolupracuje na vypracovaní plánu práce školského klubu detí a školského poriadku ŠKD, 

e) spracováva plán výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, 

f) vykonáva a vedie všetku pedagogickú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na činnosť v ŠKD 

     ( triedna kniha, osobný spis dieťaťa, rozvrh týždennej činnosti), 

g) zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa v ŠKD od ich prevzatia od rodičov a vyučujúcich až po 

ich odchod domov, 

h) za dieťa, ktoré odchádza zo ŠKD do ZUŠ Nemšová - pobočka  Trenčianska Turná, alebo na 

iné krúžky zodpovedajú učitelia ZUŠ, vedúci krúžkov a rodičia. Pokiaľ sa dieťa vracia do 

ŠKD, odvádza ho späť vedúci krúžku a učiteľ ZUŠ, 

i) vykonáva ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z pracovného a organizačného  poriadku školy pre 

činnosť ŠKD, 

j) vykonáva a plní ďalšie úlohy s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho 

nadriadeného zamestnanca, 

k) chráni a rešpektuje práva dieťaťa, 

l) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní práce vo 

verejnom záujme a ktoré nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení 

pracovného pomeru, 

m) rešpektuje individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich osobné 

schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 

n) usmerňuje dieťa a objektívne hodnotí jeho výkony, informuje zákonných zástupcov dieťaťa 

o výsledkoch výchovy a vzdelávania, 

o) zabezpečuje prípravu dieťaťa na vyučovanie, aby sa prehĺbili vedomosti a zručnosti získané 

na vyučovaní,  

p) učí dieťa vytvárať si správne návyky spoločenského správania, návyky potrebné pri osobnej 

hygiene, pri udržiavaní poriadku v miestnostiach a okolí školy, 

q) vykonáva dozor pri hrách, zábavách, spontánnych, príležitostných a prázdninových 

aktivitách, 

r) dôsledne dbá na dodržiavanie bezpečnosti a hygieny svojej práce a detí, 

s) v prípade, ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť uskutočňuje mimo budovy klubu (školy) 

jeden vychovávateľ zodpovedá najviac za 25 detí, 

t) na realizáciu oddychových aktivít formou sezónnych činnosti si vychovávateľ zabezpečuje 

od zákonného zástupcu dieťaťa písomný súhlas. 

 

3. Všeobecné povinnosti pedagogického zamestnanca v ŠKD  
            Pozri povinnosti pedagogického zamestnanca v ZŠ a ŠKD 

 

C) MATERSKÁ ŠKOLA 
 

 riadi ju zástupkyňa pre materskú školu, 

 je podriadená riaditeľke školy, 

 materská škola má vypracovaný vlastný vnútorný a prevádzkový poriadok podľa ktorého sa 

riadia pracovníci materskej školy, 

 zástupkyňa pre MŠ je priamo nadriadená učiteľkám MŠ, upratovačke a školníčke, 

 povinnosti pracovníkov MŠ sú rozpracované v nasledujúcej časti. 

 

1. Zástupkyňa riaditeľa pre materskú  školu 

 
Je priamo podriadená riaditeľovi školy. Je priamo nadriadená učiteľkám MŠ, upratovačke 

a školníčke MŠ. Do funkcie ju od roku 2010 ustanovuje riaditeľ školy na základe priameho výberu 

z pedagogických zamestnancov školy (zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

Pracovný poriadok). Funkčné obdobie ďalšieho vedúceho zamestnanca po roku 2010 je stanovené 
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do konca funkčného obdobia riaditeľky školy. Do roku 2010 boli zástupkyne menované do funkcie 

na základe výberového konania (Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ). Na 

úseku materskej školy:  

 
ZODPOVEDÁ 

a) za dodržiavanie všeobecne záväzných  právnych predpisov, zodpovedá za školský 

vzdelávací program ICSED0 a za efektívne využívanie prostriedkov určených na 

zabezpečenie   školy, 

b) za pedagogickú a odbornú úroveň školy a za výsledky práce MŠ, 

c) za hospodárne a účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov, 

d) za riadne hospodárenie s majetkom obce v užívaní školy, 

e) za zverený hmotný a nehmotný majetok, jeho zabezpečenie proti odcudzeniu, prípadne 

znehodnoteniu , 

f) uzatvára hmotné zodpovednosti so správcami zbierok pomôcok MŠ v zmysle zákonníka 

práce, 

g) za vytváranie priaznivých pracovných podmienok, zaisťovanie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

h) za oboznamovanie podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými predpismi, 

predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej a civilnej ochrane, 

i) za pravidelnú kontrolu plnenia plánu práce MŠ a za jeho komplexné zhodnotenie na konci 

školského roka, 

j) za prípravu podkladov pre riaditeľa školy a nadriadené orgány, 

k) v spolupráci s riaditeľom za dodržiavanie finančnej  a  rozpočtovej disciplíny, za čerpanie 

rozpočtu materskej školy, čerpanie rozpočtu a nákupy pomôcok konzultuje s riaditeľkou 

školy. 

RIADI: 

a) riadi a kontroluje prácu podriadených zamestnancov a pravidelne hodnotí vzťah 

zamestnancov k práci, k pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky, 

b) riadi a kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov   a v prípade jej porušenia 

hlási riaditeľovi. Spolu vyvodia dôsledky v zmysle Zákonníka práce, 

c)  kontroluje  a vyjadruje sa k účtovným  dokladom  za úsek materskej školy. 

SPOLUROZHODUJE s riaditeľom školy na úseku MŠ: 

a) o prijatí žiaka na školu, 

b) o prijatí zamestnancov do pracovného pomeru, o zmene podmienok v pracovnej zmluve, 

preradení zamestnanca na iný druh práce, o prijatí zamestnanca na dohodu o pracovnej 

činnosti alebo vykonaní práce 

c) o rozviazaní pracovného pomeru, 

d) o vysielaní zamestnancov na služobnú cestu, 

e) o zaradení a preradení do príslušnej pracovnej triedy, 

f) o čerpaní dovolenky, náhradného voľna, pracovného voľna bez náhrady mzdy a s náhradou 

mzdy a pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci, 

g) o pridelení práce nadčas, 

h) o priznaní a odňatí osobných príplatkov zamestnancov, 

i) o odmenách , 

j) o prevádzke počas hlavných a vedľajších prázdnin, 

k) o určení poplatku rodičov, 

l) o rozpočte  materskej školy a jeho čerpaní. 

URČUJE 

a) úväzky pedagogických pracovníkov, 

b) pracovnú náplň pre všetkých zamestnancov materskej školy, 

c) termíny pracovných a pedagogických porád , 

d) správcov zbierok pomôcok, 

e) koordinátorov pre jednotlivé oblasti súvisiace s činnosťou školy. 

SCHVAĽUJE so súhlasom riaditeľa: 

a) režim dňa, 

b) organizovanie školy v prírode a školských výletov, 
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c) predkladané materiály v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej a civilnej 

ochrany. 

VYDÁVA so súhlasom riaditeľa: 

a) vnútorný poriadok pre pracovníkov materskej  školy, 

b) organizačný poriadok za úsek materskej školy (súčasť OP školy) 

c) pracovný poriadok za úsek materskej školy (súčasť OP školy), 

d) príkazy, pokyny a usmernenia. 

ĎALŠIE  ÚLOHY na úseku MŠ 

 riadi a kontroluje prácu v triede, 

 vykonáva kontrolnú a hospitačnú činnosť podľa plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti, 

 kontroluje plnenie plánu práce, informuje riaditeľa školy o stave plnenia jednotlivých úloh, 

 spolupracuje pri zostavovaní mesačných  plánov práce, 

 sleduje dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov, 

 dáva návrhy na zlepšenie úrovne práce školy, 

 pripravuje podklady pre riaditeľa školy, 

 na gremiálnych poradách pravidelne informuje o stave plnenia úloh, 

 zhromažďuje časovo – tematické plány od jednotlivých vyučujúcich a kontroluje plnenie ich 

úloh, 

 kontroluje plnenie plánov výchovno – vzdelávacej činnosti, 

 vedie pedagogickú radu, 

 pôsobí na zjednocovanie kritérií pri hodnotení detí, 

 vyplňuje potrebné štatistiky, vedie archiváciu, 

 spolupracuje s príslušným metodickým centrom, 

 eviduje dochádzku pracovníkov, 

 vedie evidenciu pracovníkov pri krátkodobej neprítomnosti, 

 uvoľňuje pracovníka na jeden deň ( prekážky v práci), 

 zabezpečuje zastupovanie za neprítomných zamestnancov, 

 vedie evidenciu študujúcich zamestnancov, sleduje čerpanie dovolenky a množstva 

nadčasovej práce, 

 pravidelne kontroluje triedne knihy a ostatnú pedagogickú dokumentáciu, 

 vydáva potvrdenie o návšteve školy, 

 vyhotovuje podklady potrebné pri objednávaní školských tlačív a odbornej literatúry, 

 sleduje čistotu a hygienu na celom pracovisku, 

 vedie evidenciu zakúpeného majetku, 

 spracúva výsledky inventarizácie, sumarizuje návrhy na vyradenie učebných pomôcok 

a dáva súhlas na premiestňovanie inventára, 

 preberá práce od dodávateľov v spolupráci s riaditeľkou školy, 

 vstupuje do jednania s inými právnymi subjektmi v súvislosti so sponzorskou činnosťou, 

 vedie evidenciu práce, 

 včas, najneskôr posledný deň v mesiaci predkladá mzdovej účtovníčke zmeny k výplate  

      ( PN, nadčas prekážky v práci, náhradné voľno, ...), 

 informuje rodičov, radu školy  o úlohách určených v pláne práce MŠ, 

 plní ďalšie úlohy pedagogickej zástupkyne pre MŠ. 

 

6. Povinnosti pedagogického zamestnanca v MŠ 

 
a) vychovávať a vzdelávať deti v súlade s úlohami a cieľmi štátnej školskej politiky, neustále 

skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a starostlivosť o zdravý 

vývoj žiakov, 

b) dbať na individuálny prístup k deťom s ohľadom na ich osobné schopnosti, nadanie, talent, 

stupeň rozvoja, sociálne a kultúrne zázemie, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, 

c) predchádzať a zamedzovať negatívnym vplyvom spoločenského prostredia na deti,  
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d) výchovu a vzdelávanie viesť v záujme zdravého rozvoja duševných a fyzických schopností 

detí, pričom majú vychádzať z najnovších poznatkov vedy a kultúrnych tradícií, chrániť zdravie 

a morálku zverených detí 

e) pri výchovno-vzdelávacej práci pracovať podľa schválených učebných osnov, pedagogicko-

organizačných pokynov a pokynov Ministerstva školstva SR, školských vzdelávacích 

programov ICSED0, využívať slobodu vlastného rozhodovania pri výbere foriem, metód a 

prostriedkov ku skvalitneniu vyučovacieho a výchovného procesu, 

f) používať len schválené alebo odporúčané učebnice, učebné texty a pomocné výchovné 

a vzdelávacie texty, môže však pracovať podľa svojho uváženia aj s inou vhodnou odbornou 

literatúrou, 

g) podporovať rozvoj záujmovej činnosti detí podľa svojich možností sa aktívne zúčastňovať a 

aktivizovať túto prácu, 

h) viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu 

dopravných, požiarnych a iných predpisov, pokynov týkajúcich sa starostlivosti o bezpečnosť a 

ochranu zdravia, 

i) viesť deti k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania sa a k ochrane zdravia  a ochrane 

školského zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením 

a zneužitím,  

j) spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou pri utváraní dobrých vzťahov so 

školou, 

k) pravidelne informovať zákonných zástupcov žiakov o problematike výchovy a vzdelávania, 

ktorá sa ich týka, a to prostredníctvom ich organizovaných zoskupení a počas vypísaných 

konzultačných hodín ako i na požiadanie zákonných zástupcov, a to ústne alebo písomne.  

Zároveň spolupracovať s radou školy, ktorá zabezpečuje prepojenie školy s obcou a zákonnými 

zástupcami a ovplyvňuje chod školy vo všetkých jej činnostiach, 

l) plniť si vyučovaciu povinnosť v určenej miere a zabezpečovať práce súvisiace s vyučovaním 

a výchovnou činnosťou, 

m) zúčastňovať sa na práci metodických orgánov, ktoré sa na výchove a práci podieľajú, 

n) pripravovať sa na výchovno-vzdelávací proces a ďalej sa vzdelávať v organizovaných alebo 

individuálnych formách vzdelávania v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Ak to 

vyžaduje potreba zúčastniť sa počas prázdnin sústredení, konzultácií, školení, 

o) viesť písomnú agendu, ktorá priamo súvisí s výchovou a vzdelávaním, 

p) starať sa o hospodárne zaobchádzanie so školskými pomôckami pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť, 

q) spolupracovať so všetkými zamestnancami školy v záujme dieťaťa, 

r) Podrobnejšie sú povinnosti pedagogických zamestnancov rozpracované v Pracovnom poriadku. 

 

3. Povinnosti školníčky a kuričky na úseku MŠ 
 

 školníčka zodpovedá za čistotu a poriadok, za dodržiavanie všetkých hygienických 

pravidiel, s deťmi zaobchádza láskavo a v súlade s plánom výchovnej práce, 

 školníčka musí utierať namokro podlahy (okrem voskových parkiet) vo vstupných 

miestnostiach i na chodbách vždy, len čo sa deti preoblečú a preobujú, spravidla trikrát 

denne, 

 pripravovať ležadlá na spanie, 

 školníčka musí pomáhať učiteľke vyzliekať a  obliekať  deti, pomáhať pri umývaní a pri 

jedle, ukladať deti spať, 

 sprevádzať deti domov, k lekárovi alebo na vychádzke ak jej to zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 

prikáže, 

 čistiť hygienické potreby pre deti, ak sa vyskytnú prenosné choroby, robiť dezinfekciu detí 

podľa pokynov zástupkyne riaditeľa pre MŠ, respektíve ústavu hygieny a epidemiológie, 

 školníčka musí po každom jedle čistiť stolíky a podľa potreby utrieť aj podlahu pod nimi, 

 školníčka musí denne vetrať prikrývky a utrieť prach z detských hračiek, jedenkrát do 

týždňa vymieňať deťom uteráky, jedenkrát za mesiac prášiť prikrývky, umyť hračky 

dezinfekčným roztokom, vymeniť posteľnú bielizeň, 
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 školníčka sa stará o školskú budovu, udržuje  v čistote a v poriadku okolie školskej budovy 

spolu s upratovačkou, záhradu, ihrisko, pieskovisko a včas hlási nevyhnutnosť potrebných 

opráv vedeniu školy, 

 Povinnosti kuričky: pozri Povinnosti kuriča na úseku ZŠ a MŠ. 

 

4.  Povinnosti upratovačky - práčky v MŠ 

 
  Zodpovedá za čistotu, včasné upratanie všetkých miestností a za dodržiavanie hygienických zásad     

  (vetranie, dezinfekcia): 

 dbá, aby boli pravidelne vyprázdňované nádoby na smeti, 

 dbá, aby boli pravidelne vymieňané uteráky (1x týždenne – v MŠ, školník v ZŠ), uteráky 

perie práčka v MŠ, 

 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 areáli školy – v MŠ, 

 vykonáva bežné i veľké upratovanie: 

DENNE po odchode žiakov  a detí vykonáva bežné upratovanie : 

 zametá, 

 v priestoroch WC a umyvární dezinfekčným prostriedkom  umyje sociálne zariadenie, misy 

z vrchnej i spodnej  strany, umývadlá čistiacim práškom, 

 namokro pretrie kľučky dverí dezinfekčným prostriedkom,  

 nasucho strie prach z vnútra lavíc, zo stolov, z parapetných dosiek,  

 umyje obkladačky a dvere v triedach aj na WC 

 vyvetrá všetky miestnosti,  

 vysáva všetky koberce, 

 stiera prach z nábytku a zariadenia, 

 v MŠ ešte  namokro utrie prach  z hračiek, podľa potreby čistí stolíky a aj podlahu pod nimi. 

TÝŽDENNE    

 umyje olejové nátery a obkladačky v sociálnom zariadení, 

 umyje a dezinfikuje odpadové koše – 2 krát za týždeň, 

 ohrievacie telesá čistí podľa potreby v týždni. 

MESAČNE 

 ometá steny v učebniach a v ostatných miestnostiach, 

 vyčistí  a ošetrí leštenkou alebo vlhkou handrou nábytok, 

 dezinfikuje umyvárne, 

 umyje dvere a lakované steny, 

 podľa možnosti utrie prach z osvetľovacích telies – podľa harmonogramu, 

 natrie a vyleští gumové podlahy pastou , 

 v MŠ  aj práši prikrývky, umýva hračky dezinfekčným  roztokom, vymieňa  

     posteľnú bielizeň, zabezpečí pranie bielizne podľa pokynov vedenia školy. 

ROČNE - minimálne dvakrát ročne vykoná veľké upratovanie: 

 umyje podlahy všetkých  miestností, chodieb, soc. zariadenia, 

 poometá všetky steny, 

 umyje všetky okná vrátane okenných rámov zvonka i zvnútra, 

 ošetrí nábytok, 

 vyčistí koberce. 

PODĽA POTREBY 

 vykoná upratovanie po maľovaní, po stavebných prácach , pri havárii a podobne, 

 stará sa o zeleň okolo školy, zalieva kvety a trávnik, 

 robí zvýšenú dezinfekciu v čase chrípky a iného ochorenia podľa pokynov riaditeľa alebo  

ústavu hygieny a epidemiológie, 

 v MŠ podľa pokynu zástupkyne riaditeľa pre MŠ vykonáva pranie bielizne,  čistí hygienické 

potreby pre deti. 
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Povinnosti na úseku záhradníctva: 

 pravidelne ošetruje kríky, kvety, kvetinové záhony. 

 

 

D) ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 
                                                       

1. Povinnosti vedúcej školskej jedálne 

 
Je priamo podriadená riaditeľovi školy a priamo nadriadená vedúcej kuchárke,  kuchárke 

a pomocnej kuchárke. Plní tieto úlohy: 

Riadi,  nariaďuje kontroluje a zodpovedá: 

a) riadi školskú jedáleň  v rozsahu určenom riaditeľom školy, 

b) vykonáva kontrolu na úseku školskej jedálne v rozsahu určenom organizačným poriadkom 

v odseku povinnosti vedúcich pracovníkov a pokynov riaditeľa školy, 

c) zodpovedá za  riadne hospodárenie  a plynulý chod školskej jedálne, 

d) riadi a kontroluje prácu podriadených pracovníkov, pravidelne hodnotí ich pomer k práci 

a pracovné výsledky,  

e)  zodpovedá za organizáciu prevádzky celej jedálne, po dohode s riaditeľom školy 

a zástupkyňou riaditeľa pre MŠ určuje  čas vydávania obedov  v súlade s prevádzkovými 

možnosťami jedálne a rozvrhom, 

f)  sleduje a dodržiava predpisy o školskom stravovaní a pružne ich zavádza do praxe, 

g) je plne zodpovedná za dodržiavanie hygienických predpisov, predpisov BOZP a vedenie 

zdravotnej dokumentácie,   

h) zodpovedá za inventár školskej jedálne a rovnako sa stará aj o náležitú údržbu inventára 

jedálne a kuchyne,  

i)  zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín a ostatných potrieb i za správne 

uskladnenie  potravinárskeho tovaru, 

j) dbá na hospodárne zaobchádzanie s pracovnými pomôckami a osobnými ochrannými 

pracovnými pomôckami,  

k) vykonáva kontroly zamestnancov s cieľom zamedziť vynášanie potravín a hotových jedál 

z kuchyne, 

l) rozvrhuje pracovný čas podriadených zamestnancov tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo 

prevádzke kuchyne, 

m) robí pravidelné kontroly bezchybnosti uskladnených potravín a  kontroluje ich záručné 

lehoty, 

n) je členkou stravovacej komisie, 

o) nariaďuje prácu nadčas, eviduje ju a rozhoduje o vhodnom spôsobe a čase čerpania 

náhradného voľna za prácu nadčas alebo preplatenia, 

p) zabezpečuje kontrolu programu HACCP podľa dokumentácie uvedenej v metodickej   

     príručke Plánu správnej výrobnej praxe, 

r)  zabezpečuje vedenie záznamov, aby sa dokumentovalo splnenie požiadaviek prípravy  

     pokrmov podľa zásad správnej výrobnej praxe, 

s)  zabezpečuje ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením, 

t)  zabezpečuje a zároveň vypočítava nutričné hodnoty hotových pokrmov, 

u)  zabezpečuje vyradenie zložiek potravín z ďalšieho spracovania, ak prijatými ochrannými  

     opatreniami v rámci kritických kontrolných bodov nemožno zabezpečiť odstránenie  

     kritických kontrolných hodnôt nad určené kritické limity, 

v)  zabezpečuje pozastavenie prípravy pokrmov v prípade poruchy v zásobovaní pitnou vodou, 

z)  vydáva zákaz výdaja pokrmov v prípade zistenia nedodržania kritérií na kritických  

    kontrolných bodoch, 

x) zabezpečuje uskladnenie biologického odpadu a spolupracuje s firmou, ktorá tento odpad 

odváža. 

Zostavuje 

a) v spolupráci s hlavnou  kuchárkou zostavuje jedálny lístok vždy na týždeň dopredu, 

prepočítava podľa receptúr nutričnú hodnotu podávanej stravy, stará sa o vysokú úroveň 
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školského stravovania, zaobstaráva jedlá v priemernej hodnote určených vyživovacích 

noriem a dbá, aby pokrmy boli upravené chutne, načas a v zodpovedajúcom množstve 

a kvalite, 

b) v spolupráci s riaditeľom pripravuje plány a rozpočty školskej jedálne na nasledujúci rok,  

Objednáva 

a) je oprávnenou osobou na verejné obstarávanie pri podprahovej metóde s nižšou cenou pri 

nákupe potravín a hmotného majetku  v zmysle poverenia riaditeľa školy, 

b) pri starostlivosti o zásobovanie jedálne objednáva a obstaráva potraviny, inventár a  ostatné 

potreby pre jedáleň v obchodných strediskách podľa prieskumu s cieľom najefektívnejšieho 

využitia finančných prostriedkov. 

Zabezpečuje: 

a)  postupné dováranie a prípravu jedál, ktorých nutričné, chuťové a vzhľadové vlastnosti by 

dlhším časom podávania stratili na kvalite, 

b) v prípade neprítomností niektorého zamestnanca kuchyne ho prechodne zastúpi ( najviac 3 

po sebe nasledujúcich dni)  a ihneď zabezpečí potrebnú náhradnú silu, 

c)  administráciu stravného od rodičov, detí, zamestnancov a ostatných stravníkov mesiac 

vopred, 

d) vytvára vhodné podmienky pre kontrolnú činnosť zriaďovateľa, hygieny, vedenia školy, 

odborových orgánov a stravovacej komisie a iných kontrolných orgánov, 

e) styk  s bankou v rozsahu určenom riaditeľom školy, 

f) opravu a údržbu strojov, zariadení a ostatných pracovných nástrojov kuchyne a pravidelnú 

revíziu podľa rozpisu bezpečnostného technika organizácie. 

Vydáva 

a) so súhlasom riaditeľa vydáva prevádzkový poriadok školskej jedálne, 

b) časový harmonogram dňa = rozpis pracovnej doby a prestávky na obed. 

Vedie: 

a) evidenciu zvereného majetku, ktorú raz ročne kontroluje v rámci inventarizácie, 

b) skladové karty tak, aby presne súhlasili so stavom zásob v skladoch potravín, 

c)  evidenciu vydaných potravín v normovacom zázname podľa odporúčaných MSN, 

d) peňažný denník, knihu došlých a odoslaných faktúr, 

e)  evidenciu práce ( práca nadčas, náhradné voľno, prekážky v práci,...) a  evidenciu zmien 

k podkladom na výplatu ohľadom zamestnancov školskej jedálne a v predposledný 

pracovný deň odovzdá mzdárke školy, 

f)  knihu inšpekčných záznamov, 

g)  knihu dochádzky zamestnancov ŠJ, 

h) archiváciu dokumentov podliehajúcich archivácii ( jedálne lístky, peňažné denníky, 

záznamy o kontrolách, zmluvy o odbere zvyškov, zmluvy s dodávateľmi..) 

i) inventárne knihy o evidencii  hmotného aj nehmotného majetku. 

Predkladá – ekonómke a mzdovej úradníčke 

a)  vyúčtovanie potravín štvrtý pracovný deň  v mesiaci za predchádzajúci mesiac, 

b) v predposledný deň v mesiaci podklady  zamestnancov ŠJ k výplate( nadčasy, zastupovanie, 

náhradné voľno, prekážky ,PN, OČR...), 

c) dokumenty určené k založeniu do osobných spisov zamestnancov. 

Vyjadruje sa  k : 

a) úhrade za stravu detí, žiakov, zamestnancov a dospelých osôb a k finančným limitom za  

potraviny na výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania, 

b) k  stravovaniu v školskej jedálni iných osôb  - bývalí zamestnanci, dôchodcovia obce, 

obyvatelia DOS a iní, 

c) k personálnym otázkam na úseku ŠJ,  určuje pracovné náplne, navrhuje  kritériá 

pohyblivých  zložiek platu ako aj odmeny  a osobné príplatky.  

Spolupracuje: 

a) s vedením školy  v zásadných koncepčných otázkach a úlohách v oblasti školského 

stravovania, 

b) s vedením školy o opatreniach k uplatňovaniu záujmov rodičov, žiakov, pracovníkov školy 

a verejnosti  k činnosti zariadenia školského stravovania, 

c) so stravovacou komisiou  za účelom kvalitnej prevádzky školskej jedálne, 

d) s riaditeľom školy pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad žiakmi, 
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e) so zástupkyňou riaditeľa pre MŠ  v oblasti  školského stravovania detí v materskej škole, 

f) so zástupkyňou riaditeľa pre ZŠ  v oblasti  školského stravovania detí v základnej škole, 

g) s učiteľmi pri výchove k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene 

a stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov a pri 

zabezpečovaní pitného režimu,  

h) s riaditeľom školy pri zostavovaní rozvrhu vyučovacích   hodín tak, aby prestávky na jedlo 

a oddych zodpovedali fyziologickým potrebám detí a žiakov, 

i) s vedením školy pri utváraní podmienok na rýchle občerstvenie alebo ďalšie stravovacie 

služby v priestoroch školy alebo na ďalšiu podnikateľskú činnosť, 

j) s vedením školy pri utváraní podmienok na výkon podnikateľskej činnosti v zariadeniach 

školského stravovania, 

k) s riaditeľkou školy na projekte Školské mlieko a školské ovocie, 

l) v prípade práceneschopnosti pravidelne pri každej kontrole  nariadenej lekárom hlási 

riaditeľovi školy priebeh a dĺžku práceneschopnosti, 

m) plní ďalšie úlohy dané riaditeľom školy. 

 

 

2. Povinnosti kuchárky 

 
Kuchárka je priamo podriadená vedúcej školskej jedálne. Pripravuje  jedlá podľa pokynov vedúcej 

školskej jedálne v školskej kuchyni, ktorá sa nachádza v objekte materskej školy. Vydáva jedlá pre 

deti materskej školy, základnej školy a dospelých. 

Povinnosti: 

a) plní všetky úlohy vyplývajúce z prevádzkového poriadku, 

b) zabezpečuje výrobu jedál a výdaj bežných teplých jedál, výrobu a výdaj bežných druhov 

múčnikov a cukrárenských výrobkov( koláče, bábovky, vianočky) a výrobu teplých 

múčnikov    ( šišky, ovocné nákypy,..). 

c) obsluhuje kuchynské stroje na výrobu potravín pričom dodržiava bezpečnostné predpisy 

manipulovania s nimi, 

d) zodpovedá  za dodržiavanie technologických postupov pri príprave jedál, za ich akosť, 

chutnosť, zdravotnú nezávadnosť, za dodržiavanie váhových limitov hotových jedál podľa 

MSN, 

e) zodpovedá za odber vzoriek zo stravy, ich uskladnenie a evidenciu, 

f) zostavuje jedálny lístok spolu s vedúcou ŠJ, 

g) je zodpovedná za správne vypísanú žiadanku – výdajku tovaru podľa MSN, za správne 

preberanie tovaru potravín, za dodržiavanie záručných lehôt, 

h) zodpovedá za čistotu výrobných  miestností, skladov, priľahlých priestorov, za dodržiavanie 

hygienických zásad a predpisov, 

i) je zodpovedná za čistotu odevu OOPP,  

j) podľa potreby zaobstaráva nákupy, 

k) vykonáva práce podľa pokynov vedúcej ŠJ, ktorú v jej neprítomnosti zastupuje, 

l) efektívne využíva a dodržiava pracovnú dobu, 

m) v čase neprítomnosti vedúcej je zodpovedná za preberanie tovaru od dodávateľov, 

n) eviduje knihu zvyškov pokrmov, 

o) eviduje knihu kuchynského odpadu, 

p) vykonáva a plní ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca 

a riaditeľa školy. 

 

3. Povinnosti pomocnej kuchárky 

 
a) riadi sa pokynmi hlavnej kuchárky a vedúcej školskej jedálne, 

b) vykonáva prípravnú prácu, 

c) dodržiava technologické postupy pri príprave jedál, akosť, chuť, zdravotnú nezávadnosť, 

d) dodržiava čistotu a hygienické zásady výrobných miestností, skladov, priľahlých priestorov, 

e) vykonáva dovoz potravín do školskej jedálne, 

f) zotiera zvyšky a umýva použitý riad, 
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g) v čase letných prázdnin, keď ostáva na prevádzke sama, vykonáva všetky práce ako hlavná 

kuchárka, 

h) obsluhuje a čistí jednoúčelové kuchynské stroje na výrobu pokrmov, 

i) zabezpečuje prepravu desiat a obedov z kuchyne v materskej škole do výdajne stravy v areáli 

základnej školy. 

 

4. Povinnosti pracovníčky na prevoz stravy 

 
a) riadi sa pokynmi hlavnej kuchárky, 

b) pomáha pri dokončovacích prácach prípravy jedál ako šalátov, múčnych jedál a nápojov, 

c) pomáha pri umývaní riadu, 

d) pomáha pri príprave výdaja stravy pre MŠ ako šaláty, kompóty, nalievanie nápojov, 

e) nakladá prichystané varnice a termoporty na vespo vozík, 

f) preváža stravu do ZŠ, 

g) umýva riad a použitý inventár, 

h) upratuje výdajňu stravy počas prevádzky a dokončení výdaja stravy.  

 

Časť V. 
 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIE 
 

 Organizačný poriadok je záväzný predpis, ktorý upravuje vzťahy školy k iným inštitúciám, 

vzťahy a pracovné náplne zamestnancov školy a ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou školy. 

 Súčasťou organizačnej normy je : 

 Zriaďovacia listina, 

 Štatút Základnej školy  s materskou školou Samuela Timona,  Trenčianska Turná 30, 

 Zákon č. 596/2003 Z. z.  o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

 Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

 

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

    s materskou školou Samuela Timona,  Trenčianska Turná 30. 

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

   podriadených zamestnancov. 

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

4. Organizačný poriadok bol konzultovaný s vedúcimi zamestnancami ZŠ, MŠ, ŠJ, THP a ŠKD. 

 

Časť VI. 
 

ÚČINNOSŤ 
 

Tento organizačný poriadok nadobúda  platnosť a účinnosť dňom 1. apríla 2014. Týmto dňom sa 

zrušuje organizačný poriadok vydaný  1. marca 2010. 

 

 

 

V  Trenčianskej Turnej dňa  1. apríla  2014   

                   

                                                                    __________________________________ 
                                                                                                           PaedDr. Beáta Sabová, riaditeľka školy 


