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ÚVOD 

 Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Základnej školy s materskou školou, 

Riazanská 75, Bratislava. Upravuje riadenie a organizáciu školy, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov 

na škole, práva a zodpovednosť pracovníkov, rozsah právomocí, vnútorné a vonkajšie vzťahy základnej 

školy s materskou školou. 

Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava je na základe rozhodnutia 

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 1. 7. 2002 v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o 

prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení ustanovenia § 1 ods. 1 zákona 

č. 171/1990 Zb. a zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, výnosu MF č. 23 z 27. 

2. 1996 od 1. januára 2002 štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na úseku 

základného školstva a predškolskej výchovy. 

1. PRÁVNE POSTAVENIE ORGANIZÁCIE 

Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava (ďalej škola) je právnickou 

osobou. Vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto 

vzťahov v zmysle § 1 ods. 1 zákona NR SR č. 350/1994 Z. z. o sústave základných a stredných škôl, 

v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu 

vyčleneného zriaďovateľom a doplnkových mimorozpočtových zdrojov. Súčasťou školy je Školský klub 

detí (ŠKD), Školská kuchyňa a jedáleň a elokované pracoviská materských škôl na Teplickej ul. č. 5 a na 

Letnej ul. č. 7. Štatutárnym orgánom je riaditeľ školy (RŠ), ktorý je oprávnený konať vo svojom mene vo 

všetkých záležitostiach. 

2. POSLANIE A HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY 

 Základná škola s materskou školou:  

• zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú činnosť na základe 

úseku základného školstva a predškolskej výchovy; 

• vytvára pracovníkom a žiakom školy potrebné materiálne-technické podmienky; 

• zabezpečuje starostlivosť o budovu školy a vykonanie prác v súvislosti so starostlivosťou o budovu 

školy v súčinnosti s miestnym úradom Bratislava-Nové Mesto; 

• zostavuje plán a rozpočet a zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie pridelených prostriedkov; 

• zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia nadriadených orgánov štátnej správy, 

metodických orgánov; 
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• zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania; 

• pravidelne informuje verejnosť a Radu školy o stave a problémoch školy; 

• zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO, BOZP a zdravotnej starostlivosti zamestnancov podľa 

platných predpisov v súčinnosti s miestnym úradom;  

• zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov; 

• zabezpečuje archivačnú a škartačnú činnosť; 

• zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu; 

• sleduje dodržiavanie platných právnych predpisov, uplatňuje príslušné sankcie podľa platných 

právnych predpisov voči zodpovedným osobám. 

3. ZÁSADY RIADENIA, PORADNÉ ORGÁNY, DOKUMENTÁCIA 

 Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce s orgánmi 

samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v súlade so zákonmi, uplatňuje a dodržiava platné právne 

predpisy. 

 Školu riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva starosta obce MČ Bratislava-

Nové Mesto na základe vyjadrenia Rady školy. RŠ zriaďuje poradné orgány na posudzovanie problémov, 

ktorých závažnosť a rozsah si vyžaduje kolektívne zváženie. 

 Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa sú: 

• pedagogická rada školy, 

• metodické orgány (metodické združenie, predmetová komisia), 

• Rada školy, 

• Rada rodičov,  

• rada vedenia školy, 

• výchovný poradca, 

• špeciálny pedagóg. 

 Riaditeľ školy zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie poradné orgány s trvalou alebo dočasnou 

pôsobnosťou. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter. 

 Sústavu interných a organizačných foriem tvoria:  

• riadiace normy so všeobecnou platnosťou (nariadenie, príkaz riaditeľa),  

• interné normy (vnútorné smernice): organizačný poriadok, pracovný poriadok, kolektívna 

zmluva, vnútorný mzdový predpis, registratúrny poriadok, plán vnútroškolskej kontroly, 

školský poriadok, interná smernica pri riešení úrazov, interná smernica pri riešení sťažností, 

rokovací poriadok, prevádzkový poriadok, 

• požiarna dokumentácia. 

 V škole sa vedie táto dokumentácia: 
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• pedagogická dokumentácia, 

• zápisnice z rokovaní pedagogickej rady a metodických orgánov, 

• ďalšia dokumentácia. 

 Pedagogickú dokumentácia podľa školského zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov tvorí:  

• triedna kniha, 

• triedny výkaz, 

• katalógový list žiaka,  

• osobný spis dieťaťa,  

• protokol o komisionálnych skúškach, 

• rozvrh hodín,  

• školský poriadok, 

• školský vzdelávací program.  

 K ďalšej dokumentácii školy patrí: 

• návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 

materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole, 

• správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, 

• dokumentácia o záujmovej činnosti školy (krúžky), 

• dokumentácia spojená s organizovaním exkurzií, mimoškolských aktivít, pobytov (pedagogicko-

organizačné zabezpečenie), 

• zápisnice o školských inšpekciách,  

• prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných 

zamestnancov, 

• evidencia pracovného času zamestnancov, 

• evidencia školských úrazov žiakov. 

4. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 Riaditeľom školy vymenovaní a poverení vedúci pracovníci sú v zmysle plánu vnútroškolskej 

kontrolnej činnosti priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh a sú povinní: 

• osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku podľa plánu kontrolnej 

činnosti, 

• prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov a viesť o nich záznamy, 

• uplatňovať a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným pracovníkom nimi 

riadeného organizačného úseku, 
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• informovať o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach riaditeľa školy, 

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

vlastnej funkcie, 

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

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

dodržiavanie pracovnej disciplíny, 

• vydávať príkazy pracovníkom im podriadeným, riadiť a koordinovať prácu pridelených 

pracovníkov, 

• 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 pre odmeňovanie 

a Vnútorného mzdového predpisu. 

5. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE ŠKOLY. POPIS KOMPETENCIÍ 

 Organizácia školy sa vnútorne člení na útvary. Útvary sú organizačné celky, ktoré  komplexne 

zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. Na čele útvaru 

sú vedúci pracovníci organizácie, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi školy. RŠ vymenúva a odvoláva 

svojich zástupcov po vyjadrení Rady školy. 

 Škola sa člení na pracoviská: 

• 2 materské školy, 

• základná škola – I. stupeň (1. – 4. ročník), 

• základná škola – II. stupeň (5. – 9. ročník), 

• Školský klub detí (ŠKD), 

• Školská jedáleň (ŠJ), Školská kuchyňa. 

 Útvar ZŠ s MŠ sa člení na útvary:  

1. útvar riaditeľa, 

2. útvar pedagogický: 

• zástupca riaditeľa školy,  

• zástupca riaditeľa školy pre elokované pracoviská MŠ,  

• vedúca (koordinátorka) ŠKD,  

• výchovný poradca, 

• špeciálny pedagóg, 

• vedúci metodických orgánov – metodické združenie (MZ), predmetová komisia (PK), 

• triedny učiteľ, 

• netriedny učiteľ, 
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• učiteľka v materskej škole, 

• vychovávateľ ŠKD,   

• pedagogický asistent,  

• koordinátori výchovno-vzdelávacích a mimoškolských aktivít: koordinátor protidrogovej 

prevencie, koordinátor webovej stránky, koordinátor facebookovej skupiny, koordinátor 

environmentálnej výchovy a účelového cvičenia, koordinátor kultúry a estetizácie priestorov 

školy, koordinátor Parlamentu žiakov školy, koordinátor testovaní.      

3. útvar hospodársko-ekonomicko-správny: 

• mzdová účtovníčka a personalistka, 

• ekonomická účtovníčka,  

• administratívna pracovníčka (tajomníčka),  

• vedúca ŠJ,  

• kuchárka, 

• pomocná kuchárka, 

• školník-údržbár, 

• upratovačka, 

• informátor-vrátnik.1       

6. ÚTVAR RIADITEĽA ŠKOLY 

 Na čele školy je riaditeľ školy (RŠ), ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh Rady školy. 

RŠ v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme menuje a odvoláva 

zástupcov riaditeľa, vedúcich jednotlivých útvarov školy, u ktorých to určuje pracovný poriadok na 

základe výsledkov výberového konania. 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 zástupcov zamestnancov na pracovisku. Riaditeľa zastupuje v jeho neprítomnosti štatutárny 

zástupca riaditeľa školy alebo písomne poverený zamestnanec. 

 RŠ zodpovedá za dodržanie 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 činnosti školy, zodpovedá za riadne hospodárenie s 

majetkom v správe štátu, ktorý bol na školu delimitovaný, alebo vo vlastníctve školy. 

 RŠ, ako aj jej ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení riadením na jednotlivých stupňoch riadenia 

školy, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom školy pracovné úlohy, organizovať, 

riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny. 

                                           
1 Mená zamestnancov, ich funkcie a pracovné zaradenie sú v prílohe Organizačného poriadku.  
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 Školu riadi a za jej činnosť zodpovedá RŠ. Vykonáva svoju právomoc v súlade s platným 

právnym poriadkom a ďalšími platnými zákonmi, vyhláškami a normami, pričom: 

a) zodpovedá za: 

• dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov, 

• vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

• vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov, 

• dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia  s predmetom činnosti 

školy, 

• každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

• úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy, 

• rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy, 

• dodržiavanie všetkých ustanovení zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších platných 

pracovno-právnych, mzdových a iných predpisov, súvisiacich s touto agendou, 

• riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy; 

b) rozhoduje o:         

• prijatí žiaka na školu, 

• odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, 

• dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, 

• oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

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

• povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 

• uložení výchovných opatrení, 

• povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

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

žiakom školy, 

• určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 

poskytovanú žiakovi v škole alebo školskom zariadení, 

• individuálnom vzdelávaní žiaka, 

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

súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, 

• individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, 

• umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu, 
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• prijatí zamestnancov do pracovného pomeru, o zmene podmienok v pracovnej zmluve, 

preradení zamestnanca na iný druh práce, o prijatí zamestnanca na dohody o vykonaní práce 

a dohody o pracovnej činnosti,  

• rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami školy dohodou, výpoveďou, okamžitým 

zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe, 

• zaradení a preradení do príslušnej platovej triedy, 

• čerpaní dovoleniek, náhradného voľna, pracovného voľna bez náhrady mzdy a pracovného 

voľna pri krátkodobých prekážkach v práci, 

• vhodnejšej úprave pracovného času, 

• pridelení práce nadčas, 

• priznaní a odňatí osobných príplatkov zamestnancov, o riadiacich príplatkoch, odmenách, 

• prevádzke počas hlavných a vedľajších prázdnin, 

• zmenách vnútornej organizácie školy, 

• koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja, 

• všetkých dohodách školy s jej partnermi, 

• pracovných cestách zamestnancov; 

c) riadi a kontroluje: 

• prácu podriadených zamestnancov a pravidelne hodnotí vzťah zamestnancov k práci, 

k pracovnému kolektívu a pracovné výsledky, 

• riadi a kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov a v prípade jej porušenia 

vyvodzuje dôsledky v zmysle zákonníka práce a pracovného poriadku, 

• činnosť poradných orgánov a komisií, 

• všetku písomnú agendu a prípustnosť hospodárskych operácií;  

d) ustanovuje do funkcií a odvoláva: 

• vedúcich zamestnancov školy, 

• vedúcich metodických orgánov, 

• vedúcich a predsedov komisií, 

• správcov kabinetných zbierok; 

   e) schvaľuje: 

• v mene organizácie kolektívnu zmluvu, 

• vnútorné smernice a predpisy školy, 

• režim dňa, 

• organizovanie školy v prírode, školských výletov a exkurzií, 

• rozpočet školy a jeho čerpanie, 
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• predkladané materiály v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej a civilnej 

ochrany; 

f) hodnotí a pri hodnotení využíva: 

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

g) udeľuje a navrhuje: 

• pochvaly a ocenenia vo vnútroorganizačných pomeroch, navrhuje ich udelenie nadriadeným 

orgánom; 

h) určuje: 

• úväzky a pracovnú náplň zamestnancov, 

• termíny pracovných a pedagogických porád; 

i) ďalej: 

• priamo kontroluje a usmerňuje vyučujúcich i vychovávateľov a zúčastňuje sa na zasadnutiach 

metodických orgánov,  

• vykonáva hospitácie podľa plánu kontrolnej činnosti, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma 

konkrétne opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho rozboru, 

• zodpovedá za dodržanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s novými 

predpismi, 

• zisťuje a bezodkladne odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich 

evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu, 

• v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu zamestnancov, 

• vyjadruje sa k prihláške zamestnanca na ďalšie štúdium, 

• priznáva odmeny a všetky ďalšie pohyblivé zložky mzdy v zmysle platných mzdových 

predpisov, 

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

hospodárny a bezpečný; 

j) predkladá Rade školy na vyjadrenie: 

• informácie o pedagogicko-organizačnom, ekonomickom i hospodársko-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy a školského zariadenia, 

• návrhy rozpočtu a správy o výsledkoch hospodárenia školy. 

 Riadiaci zamestnanci školy sú priamo zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh 

a sú povinní osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného úseku, prijímať opatrenia na odstraňovanie 

nedostatkov, ihneď o nich informovať riaditeľa školy, prípadne podávať návrhy na uplatnenie sankcií 

voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného úseku. 
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7. PORADNÉ ORGÁNY 

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

zriaďuje RŠ poradné orgány a komisie, ktorých činnosť sa riadi ich plánmi práce. 

7. 1 PEDAGOGICKÁ RADA ŠKOLY 

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

spája zodpovednosť RŠ so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. 

Predstavuje najdôležitejší odborný poradný orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. 

Je najvyšším poradným orgánom RŠ. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené 

v Rokovacom poriadku pedagogickej rady. 

7. 2. METODICKÉ ORGÁNY 

 Na posudzovanie špecifických (predmetových) otázok výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje 

RŠ metodické združenie a predmetové komisie. Ich úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň 

vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch na I. stupni, v ŠKD a v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch alebo skupinách predmetov, príp. vo vzdelávacích oblastiach na II. stupni. Predmetové 

komisie a metodické združenia sa zriaďujú aj pre zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi vedením školy, 

učiteľmi a vychovávateľmi. 

7. 3 RADA ŠKOLY 

 Úlohy, poslanie a zloženie Rady školy sú vymedzené v § 24 a v § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Jej členmi sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických 

zamestnancov (jeden z materskej školy) a jeden zvolený zástupca ostatných (nepedagogických) 

zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov (jeden z materskej školy) a štyria delegovaní 

zástupcovia zriaďovateľa. 

7. 4 RADA RODIČOV 

 Je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy, ktorý vedie predseda, podpredseda a hospodár. 

Schádza sa štvrťročne alebo podľa potreby. Vedie neziskový fond základnej školy, hospodári s ním. 

Členmi Rady rodičov sú rodičia žiakov školy.  

7. 5. RADA VEDENIA ŠKOLY, VÝCHOVNÝ PORADCA, ŠPECIÁLNY PEDAGÓG 

 Rada vedenia školy pozostáva z vedúcich pracovníkov: RŠ, zástupkyňa RŠ, zástupkyne RŠ pre 

materské školy, vedúca ŠJ, vedúca (koordinátorka) ŠKD. Stretávajú sa na poradách podľa potreby. 

K týmto poradám môžu byť prizvaní výchovný poradca a špeciálny pedagóg, ktorí sú odbornými 
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poradcami RŠ v špecifických záležitostiach žiakov a výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo vedúci 

metodických orgánov. 

7. 6 VZŤAHY ŠKOLY  

 Škola spolupracuje v súlade so Zákonom SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov a ostatných predpisov v otázkach patriacich do jej pôsobnosti: 

• s Radou školy, 

• s Radou rodičov, 

• s ostatnými orgánmi štátnej správy, miestnou samosprávou podľa potreby a účelu. 

 Zriaďovateľovi – Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto predkladá všetky požadované informácie, 

dokumenty, rozbory a vykonáva uložené pokyny a úlohy v zodpovedajúcom rozsahu a kvalite. 

 V súlade s ustanoveniami zákona o kolektívnom vyjednávaní spolupracuje s príslušnými 

odborovými orgánmi v oblasti pracovno-mzdovej, sociálnej, pri zlepšovaní spoločensko-kultúrneho 

života. Riadi sa pritom aj príslušnými ustanoveniami zákonníka práce. 

8. ÚTVAR PEDAGOGICKÝ 

8. 1 Zástupca riaditeľa školy 

Pedagogického zástupcu RŠ v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe 

menuje riaditeľ školy. Zástupca RŠ je vedúcim pedagogického útvaru, zúčastňuje sa na pedagogickom 

riadení školy a na priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Usmerňuje, riadi a kontroluje prácu 

pedagogických zamestnancov školy, zodpovedá za správne vedenie povinnej dokumentáciu triednych 

učiteľov a koordinuje a kontroluje prácu metodických orgánov. V neprítomnosti riaditeľa vystupuje v 

jeho mene a v mene organizácie v stanovenom kompetenciami a realizuje: 

• pedagogické riadenie školy, priamo kontroluje výchovno-vzdelávací proces v škole a sám sa 

na ňom podieľa,  

• pripravuje podklady k analýze výchovno-vzdelávacieho procesu, správania a dochádzky 

žiakov, 

• kontroluje dodržiavanie rozvrhu hodín,  

• priamo kontroluje a usmerňuje vyučujúcich i vychovávateľov a zúčastňuje sa na zasadnutiach 

metodických orgánov,  

• poskytuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu v škole, 

• vykonáva hospitácie podľa plánu kontrolnej činnosti, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma 

konkrétne opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho rozboru, písomné záznamy 

odovzdáva riaditeľovi školy, 
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• vedie evidenciu o neprítomných pedagogických pracovníkoch, zabezpečuje za nich 

zastupovanie,  

• prideľuje dozory na chodbách, školskej jedálni a kontroluje ich dodržiavanie, 

• zodpovedá za správne vedenie triednej dokumentácie a dokumentácie ŠKD, ako i vedenie 

triednych kníh,  

• kontroluje nástupy vyučujúcich na vyučovanie a vychovávateliek na činnosť ŠKD,  

• zabezpečuje účasť pracovníkov školy na akciách zameraných na zvyšovanie kvalifikácie na 

základe rozhodnutia riaditeľa školy, 

• eviduje neospravedlnenú absenciu žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie, spolupracuje 

s výchovným poradcom a radou rodičov,  

• kontroluje učebné pomôcky, metodický materiál, 

• spolupracuje so špeciálnym pedagógom, 

• zodpovedá za činnosť ŠKD, 

• zabezpečuje a zodpovedá za vedenie krúžkov, zodpovedá za správne vedenie dokumentácie 

na mimoškolskú činnosť v záujmových útvaroch, 

• vedie a pripravuje kultúrne poukazy, 

• spracúva mesačné výkazy zastupovania za neprítomných pedagogických pracovníkov, 

odovzdáva podklady k výplatám mzdárke najneskôr do 25. v danom mesiaci,  

• spracúvanie štatistických výkazov školy podľa harmonogramu, 

• zodpovedá za EDUZBER, za RIS a štatisticky spracúva údaje, 

• na základe dodaných podkladov spracúva mesačné výkazy za neprítomných pedagogických 

zamestnancov školy v spolupráci so mzdovou účtovníčkou do 28. v danom mesiaci, 

• na základe prijatia žiaka do školy spracúva údaje do ASC Agendy,  

• na základe odhlásenia žiaka zo školy spracúva údaje do ASC Agendy a mesačné hlásenia do 

RIS,   

• vedie agendu žiakov školy v ASC Agendy na škole a v školských zariadeniach a kontroluje 

ich aktualizáciu, 

• vedie komunikáciu s miestnym úradom ohľadom štatistiky a zoznamu žiakov, 

• vedie a spracúva školský dochádzkový systém pre žiakov,   

• vedie a spracúva dochádzkový systém pre zamestnancov školy, 

• pripravuje rozvrh hodín podľa podkladov riaditeľa školy, 

• vedie evidenciu úrazov na škole, dbá, aby boli všetky úrazy evidované v knihe úrazov, resp. v 

zošite malých úrazov. Vybavuje styk s rodičmi pri úraze dieťaťa telefonovaním, venuje sa 

dieťaťu po úraze po podaní prvej pomoci učiteľom, zabezpečuje rýchlu lekársku pomoc; 

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ,  
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• plní ďalšie úlohy podľa pracovného Poriadku a popisu jeho funkcie. 

8. 2 Zástupkyne riaditeľa školy pre elokované pracoviská MŠ 

 Zástupca riaditeľa školy pre materské školy, je súčasťou Rady vedenia školy:  

• riadi a kontroluje prácu zamestnancov,  

• utvára priaznivé podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,  

• navrhuje odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 

kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv,   

• utvára priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na 

uspokojovanie ich sociálnych potrieb,  

• zabezpečuje, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, 

• zabezpečujú prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa,   

• prihliada na základné fyziologické potreby detí a žiakov, 

• vytvára podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno-patologickým 

javom, 

• vedie evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-

vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu 

vyhotoviť záznam o školskom úraze, 

• diagnostikuje a zaznamenáva úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilostí, 

vyhotovuje sa na začiatku školského roka, v priebehu školského roka a na záver školského 

roka, 

• kontroluje a hodnotí úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v štátnom vzdelávacom 

programe,  

• realizuje vnútornú školskú kontrolu, ktorá je zameraná na všetkých zamestnancov materskej 

školy a špecificky formou hospitačnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

všetci zamestnanci sú hodnotení podľa plánu kontrolnej činnosti, 

• vedie evidenciu o neprítomných pedagogických pracovníkoch, zabezpečuje za nich 

zastupovanie, 

• vedie evidenciu kontinuálneho vzdelávacieho plánu a kontroluje jeho plnenie, 

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ,  

• pripravuje dokumenty súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, ktoré schvaľuje RŠ,  

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ,  

• plní ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku a popisu jeho funkcie. 

8. 3 Vedúca (koordinátorka) Školského klubu detí 
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 Vedúca (koordinátorka) ŠKD priamo zodpovedá RŠ, je súčasťou Rady vedenia školy:  

• metodicky a pedagogicky koordinuje činnosť vychovávateľov na škole, komunikuje s nimi, 

spolupracuje s vedením školy, triednymi a netriednymi učiteľmi, s rodičmi, so špeciálnym 

pedagógom, 

• kontroluje prácu vychovávateliek, vykonáva hospitácie, 

• zodpovedá za pedagogickú dokumentáciu ŠKD,    

• vytvára obsahovú náplň práce vychovávateľkám ŠKD na školský rok podľa podmienok školy, 

ktorú schvaľuje RŠ, 

• komunikuje s rodičmi, koordinuje prihlasovanie do ŠKD a platenie zaň,  

• zúčastňuje sa pedagogických porád (alebo poveruje účasťou jednu z vychovávateliek),  

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ, 

• plní ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku.  

8. 4 Výchovný poradca 

 Je priamo podriadený vedeniu školy, zodpovedá za tieto činnosti: 

• poskytuje žiakom, rodičom a zamestnancom škôl výchovné poradenstvo, 

• rieši kariérové, osobnostné, vzdelávacie, profesionálne a sociálne potreby žiakov,  

• spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri sprostredkovaní pedagogických, 

psychologických, sociálnych, psychoterapeutických, reedukačných a iných službách, 

• spolupracuje s triednymi učiteľmi a odbornými zamestnancami poradenských zariadení, 

• v spolupráci s ostatnými učiteľmi vyhľadáva a rieši všetky výchovno-vzdelávacie            

problémy žiakov, 

• zabezpečuje Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka a napomáha pri zápise žiakov do 1. ročníka na 

SŠ, vypĺňa, pripravuje a zasiela prihlášky, pričom pravidelne aktualizuje údaje o žiakoch a ich 

zákonných zástupcoch prostredníctvom programu Proforient a tieto údaje pravidelne zasiela 

Školskému výpočtovému stredisku, 

• sprostredkúva žiakom informácie o štúdiu na stredných školách, informuje ich o dňoch 

otvorených dverí stredných škôl a o veľtrhoch vzdelávania alebo vzdelávacích prehliadkach 

stredných škôl, 

• spolupracuje so širokým spektrom rôznych subjektov a inštitúcií, ktoré participujú na výchove 

a vzdelávaní, s psychológom, so špeciálnym pedagógom, vedením školy, informuje 

o možnostiach štúdia na stredných školách individuálne, na nástenke výchovného poradcu 

a prostredníctvom webovej stránky, 

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ, 
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• spolupracuje s vedením školy, zákonnými zástupcami a kompetentnými inštitúciami pri riešení 

neospravedlnenej absencie žiakov,   

• plní ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku. 

Výchovný  poradca má znížený úväzok priamej vyučovacej činnosti o 2 hodiny.  

8. 5 Špeciálny pedagóg 

 Je priamo podriadený vedeniu školy, zodpovedá za tieto činnosti: 

• podieľa sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

a vedie písomnú dokumentáciu, 

• v spolupráci s triednym učiteľom a vyučujúcimi vypracováva individuálne tematické 

výchovno-vzdelávacie plány v určených predmetoch, 

• vedie evidenciu individuálneho vzdelávacieho programu žiakov s poruchami učenia 

v spolupráci s TU a vyučujúcimi, 

• poskytuje konzultácie, rady a informácie pedagogickým zamestnancom školy ako aj rodičom, 

• spolupracuje s poradenskými inštitúciami, výchovným poradcom školy, triednymi učiteľmi 

a pedagogickými zamestnancami, 

• sprostredkúva pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné 

služby, 

• komunikuje so zákonnými zástupcami v súvislosti s rôznymi poruchami učenia a správania ich 

dieťaťa, prípadne im navrhuje diagnostiku pri podozrení na poruchu učenia a správania,   

• vo svojej činnosti dbá na dodržiavanie všetkých zákonov a platných predpisov, 

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ, 

• plní ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne. 

8. 6 Vedúci metodických orgánov – metodické združenie, predmetová komisia 

 Metodické orgány pozostávajú: 

• z metodického združenia (I. stupeň), 

• z predmetovej komisie vzdelávacích oblastí jazyk a komunikácia (slovenský jazyk, cudzie 

jazyky), človek a spoločnosť (dejepis, geografia, občianska náuka), človek a hodnoty (etická 

výchova, náboženská výchova), umenie a kultúra (hudobná výchova, výtvarná výchova), 

• a z predmetovej komisie vzdelávacích oblastí matematika a práca s informáciami 

(matematika, informatika), človek a príroda (fyzika, chémia, biológia), človek a svet práce 

(technika), zdravie a pohyb (telesná a športová výchova). 
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 Vedúcich metodických orgánov v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej 

službe menuje riaditeľ školy. Vedúci metodických orgánov sú priamo zodpovední vedeniu školy, 

zodpovedajú za tieto činnosti:  

• plánovite riadia a kontrolujú prácu jednotlivých vyučujúcich v rámci zverených         

predmetov, 

• dohliadajú na dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky vyučovania v rámci 

zverených predmetov, 

• zabezpečujú koordináciu výchovno-vyučovacieho procesu medzi I. a II. stupňom  školy, 

medzi ZŠ a MŠ, medzi ZŠ a ŠKD, ako aj medzipredmetové vzťahy, 

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

procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladajú vedeniu školy, 

• konkrétnymi opatreniami alebo návrhmi zvyšujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu 

a fungovania školy vôbec,  

• priamo kontrolujú výchovno-vzdelávací proces v triedach (hospitácie) a sami sa na ňom 

podieľajú, pripravujú podklady k analýze výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• poskytujú a zabezpečujú informácie o mimoškolských aktivitách, spolupracujú s metodickým 

oddelením Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zabezpečujú účasť na metodických 

stretnutiach, 

• kontrolujú organizačné zabezpečenie jednotlivých akcií v rámci školy a o aktivitách mimo 

vyučovacieho času, informujú o nich, koordinujú odovzdávanie pedagogicko-organizačného 

zabezpečenia aktivity a po tejto aktivite sprostredkujú RŠ textové a vizuálne informácie 

o priebehu aktivity,  

• riaditeľa školy informujú o pripravovaných aktivitách na škole,  

• vykonávajú pravidelné zasadnutia členov metodického orgánu,  

• dbajú o realizáciu, analýzu, hodnotenie a archiváciu kontrolných písomných prác predpísaných 

štátnym vzdelávacím programom, 

• koordinujú vytváranie a realizáciu školských vzdelávacích programov,  

• kontrolujú a organizačne zabezpečujú súťaže, olympiády, projekty, 

• dbajú o pravidelnú aktualizáciu informácií na webovej stránke školy, 

• dodržiavajú platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ, 

• plnia ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku. 

8. 7 Triedny učiteľ 
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 Je priamo podriadený vedeniu školy, určuje ho na jeden školský rok RŠ. Triedni učitelia vyučujú 

vo svojej triede etickú výchovu s cieľom zblíženia sa so žiakmi a riešenia ich problémov popri realizácii 

obsahu školského vzdelávacieho programu.2 

 Triedneho učiteľa na 1 školský rok vymenúva riaditeľ školy. V prípade, že triedny učiteľ ukončí 

so svojou triedou IV. alebo IX. ročník, pričom viedol triedu minimálne 3 roky, môže mať ročnú pauzu od 

triednictva, ak to dovoľujú organizačné a prevádzkové možnosti školy.   

 TU zodpovedá za tieto činnosti: 

• koordinuje v triede všetku výchovnú činnosť a vyučovaciu prácu žiakov, vedie žiakov 

k dodržiavaniu hygienických zásad, zásad BOZP a k dodržiavaniu školského poriadku, 

• sleduje a koordinuje výchovu a vzdelávanie žiakov, zabezpečuje informácie pre rodičov, 

pravidelne informuje rodičov o osobnostnom výkone a správaní žiaka, 

• spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagógmi, požaduje od zákonných 

zástupcov, aby odovzdávali ospravedlnenia žiaka spôsobom a v čase stanovenom legislatívou,  

• spolupracuje s výchovným poradcom školy a vedie žiakov k správnej voľbe povolania, 

poskytuje v tomto zmysle žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo,  

• sleduje správanie a prospech žiakov svojej triedy, stav zapožičaných učebníc u žiakov, stav 

zariadenia triedy a robí opatrenia k odstráneniu ich nedostatkov, 

• venuje pozornosť žiakom talentovaným, zaostávajúcim, ako i žiakom  z nevýhodného 

prostredia, integrovaným, spolupracuje so špeciálnym pedagógom,  

• pomáha žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,  

• rieši problémy žiakov, závažnejšie problémy disciplíny, prospechu a dochádzky rieši 

s výchovným poradcom, vedením školy, hlási tieto skutočnosti zákonnému zástupcovi žiaka, 

• je prítomný na konzultáciách so žiakom alebo s jeho zákonným zástupcom,  

• zhoršenie prospechu alebo správania jednotlivých žiakov preukázateľne oznamuje rodičom, 

na informačných stretnutiach rodičov (diskrétne), listom, osobným pozvaním rodičov do 

školy, poznámkou v EŽK, 

• navrhuje na základe preukázateľných podkladov výchovné opatrenia a znížené známky zo 

správania, 

• každý týždeň kontroluje zápisy do pedagogickej dokumentácie, upozorňuje vyučujúcich na 

nedostatky v pedagogickej dokumentácii, vedie triednu knihu, triedny výkaz – katalógové 

listy žiakov, zodpovedá za pedagogickú dokumentáciu, 

• spracúva a archivuje osobné údaje žiakov, známky, práce žiakov, ospravedlnenky, 

diagnostické správy, žiadosti o podklady o žiakovi v zložke triedneho učiteľa v zborovni,  

                                           
2 Je zakázané venovať riadnu hodinu etickej výchovy inému predmetu alebo písaniu písomnej práce z iného predmetu, ak to 

neschváli RŠ.  
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•  za ochranu osobných údajov v nej uvedených, 

• vypracuje (na vyžiadanie) správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka triedy, 

vypracovanie podklady o žiakovi v prípade ich vyžiadania úradmi (súd, sociálny úrad a pod.), 

vypracovanie výchovno-vzdelávacej analýzy výsledkov triedy k hodnotiacim a klasifikačným 

poradám,    

• pripravuje výlety a exkurzie triedy tak, aby sa ich zúčastnila väčšina žiakov, buduje 

neformálne vzťahy mimo vyučovacieho procesu na výletoch, exkurziách, školách v prírode, 

• môže odmietnuť organizáciu mimoškolskej aktivity alebo účasť žiakov triedy na nej 

v prípade, že má trieda alebo niektorí žiaci zlé výchovno-vzdelávacie výsledky, má zlú 

dochádzku či s mimoškolskou aktivitou nesúhlasili zákonní zástupcovia žiakov triedy (vedúci 

aktivity sú povinní spolupracovať pri organizácii aktivity s vedením školy a s triednym 

učiteľom), môže vylúčiť žiaka z účasti na mimoškolskej aktivite v prípade dlhodobo 

nevhodného správania (takíto žiaci majú náhradné vyučovanie), 

• stretáva sa so žiakmi na triednických hodinách/komunitách, 

• zasahuje v prípade, že žiaci majú v jeden deň viac ako jednu písomnú skúšku rozsiahlejšieho 

formátu, alebo v prípade porušenia nariadenia nedávať v stredu domácu úlohu, ktorá sa má 

vyriešiť na ďalší deň, alebo v prípade zadania domácich úloh pred jesennými, polročnými, 

vianočnými, jarnými alebo veľkonočnými prázdninami, 

• pripravuje si a vedie informačné rodičovské stretnutia, robí z nich zápisnicu, o ktorej obsahu 

informuje RŠ a ktorú archivuje v zložke TU; môže zvolávať mimoriadne informačné 

stretnutie ZZ,  

• nesie zodpovednosť za inventár kmeňovej triedy a jej udržiavanie, 

• podáva informácie o žiakoch RŠ a zabezpečuje individuálnu starostlivosť u problémových 

žiakov, 

• spolupracuje s ostatnými vyučujúcimi v pridelenej triede, 

• koordinuje denný režim žiakov na škole a sleduje ich zaťaženosť školskými úlohami, 

• eviduje úspechy i neúspechy žiakov, 

• pomáha riešiť konflikty vznikajúce v triede, 

• spolupracuje s ŠKD, MŠ a so strednými školami, 

• informuje o aktivitách triedy prostredníctvom školských médií (webová stránka, FB skupina 

a pod.), 

• pravidelne kontroluje a dopĺňa elektronickú žiacku knižku,  

• zvýšenú pozornosť venuje estetickej úprave triedy a vedie žiakov k vytváraniu estetického 

prostredia, pravidelne aktualizuje so žiakmi nástenky a stará sa o zeleň v triede,  

• motivuje žiakov k tvorivej práci, k ochrane životného prostredia a k šetreniu energií, 
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• informuje o triede RŠ, 

• dôsledne a podľa vnútorných predpisov školy a Školského poriadku kontroluje absenciu, 

eviduje ju a rozhoduje o udelení neospravedlnených hodín. V prípade, že sa žiakovi zvyšuje 

neospravedlnená absencia, upozorní na to výchovnú poradkyňu;  

• usmerňuje utváranie podmienok vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ktorý je začlenený do triedy v spolupráci so všeobecným lekárom pre deti a dorast 

a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, 

• podpisuje vysvedčenia,  

• plní nariadenia vedenia školy, ktoré súvisia so žiakmi v kmeňovej triede,      

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ, 

• plní ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku. 

8. 8 Netriedni učitelia 

 Sú priamo podriadení vedeniu školy, zodpovedajú za tieto činnosti:  

• realizujú výchovno-vzdelávací proces v príslušnej aprobácii, resp. v pridelenom vyučovacom 

predmete podľa platných štátnych vzdelávacích programov a školského vzdelávacieho 

programu, 

• podieľajú sa na príprave školského vzdelávacieho programu,  

• objektívne hodnotia žiakov, sledujú ich osobnostný vývoj, vedú evidenciu hodnotenia žiakov 

a zapisujú ju do internetovej žiackej knižky minimálne raz týždenne, 

• riešia rôzne problémy žiakov s triednym učiteľom,  

• zapájajú žiakov do mimoškolskej činnosti, verejne prezentujú ich výsledky, 

• pripravujú žiakov na rôzne druhy testovania, 

• podieľajú sa na zlepšení prospechu žiakov, 

• vedú žiakov k slušnému správaniu, k protidrogovej prevencii, k environmentálnej výchove, 

• pomáhajú triednemu učiteľovi pri výchovno-vzdelávacej činnosti,  

• dôsledne vypĺňajú pedagogickú dokumentáciu, 

• v neprítomnosti triedneho učiteľa vykonávajú jeho prácu (zastupujú ho), ak ich tým poverí RŠ,  

• dodržiavajú platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ,  

• plnia ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku.       

8. 9 Učiteľky v materskej škole 

 Zodpovedajú za tieto činnosti:  

• rešpektujú individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich osobné 

schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 
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• podieľajú sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie, 

• usmerňujú a objektívne hodnotia prácu dieťaťa, 

• pripravujú sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, 

• podieľajú sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, 

• udržiavajú a rozvíjajú svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania, 

• vykonávajú pedagogickú činnosť v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu, 

• poskytujú dieťaťu alebo jeho zákonnému zástupcu poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú 

s výchovou a vzdelaním, 

• pravidelne informujú zákonného zástupcu dieťaťa o výsledkoch výchovy a vzdelávania, 

• dodržiavajú platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia 

vedenia školy, 

• plnia ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku.   

8. 10 Vychovávatelia 

 Sú priamo podriadení vedeniu školy, zodpovedajú za tieto činnosti: 

• plánujú a realizujú činnosť v ŠKD v určených hodinách,  

• realizujú so žiakmi školské i mimoškolské voľnočasové aktivity,  

• poskytujú žiakom priestor na vypracovanie domácich úloh, 

• vykonávajú dozor počas pobytu žiakov v ŠKD, 

• dodržiavajú platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ, 

• plnia ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku. 

8. 11 Pedagogický asistent 

K pracovnej náplni patrí:   

• vo výchovno-vzdelávacom procese: bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s 

pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie  adaptácie  žiaka  na  prostredie školy a 

pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo znevýhodnenia žiaka; spoluorganizovanie  

činnosti  žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, súčinnosť 

a pomoc pri príprave učebných pomôcok na záujmovú činnosť; 

• v aktivitách  organizovaných  školou  mimo  prostredia  školy: priame  vedenie alebo 

napomáhanie  pri  činnostiach  ostatných  aktivít  (speváckych,  hudobných, tanečných,  

výtvarných,  dramatických a iných), exkurzie, výlety, spoločenské podujatia, športové 

podujatia a pod.; 
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• v spolupráci s rodinou: komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese 

výchovy a  vzdelávania, oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka s jeho rodinným 

prostredím; 

• v oblasti osobného rozvoja – účasť  na  vzdelávacích  podujatiach  určených  pre asistentov 

učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na  túto činnosť; 

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ,  

• plní ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku.  

8. 12 Koordinátori výchovno-vzdelávacích a mimoškolských aktivít3 

 Koordinátor protidrogovej prevencie pripravuje a zabezpečuje žiakom aktivity v súvislosti 

s prevenciou proti užívaniu akýchkoľvek drog. Vytvára materiály, ktoré informujú o rizikách užívania 

drog, komunikuje o problematike drog s triednymi i netriednymi učiteľmi, s výchovným poradcom, vedie 

individuálne rozhovory so žiakmi, vedie evidenciu žiakov, ktorí užívajú drogy, informuje o svojej 

činnosti RŠ, vypracúva na konci školského roka správu o protidrogovej prevencii. Zverejňuje aktivity zo 

zverenej oblasti.     

 Koordinátor webovej stránky pravidelne aktualizuje webovú stránku informáciami o aktivitách 

školy, o úspechoch žiakov, zverejňuje oznamy jednotlivých útvarov školy, kontroluje obsah zverejnených 

informácií, konzultuje zverejnený obsah s RŠ.    

 Koordinátor facebookovej skupiny kontroluje obsah skupiny, zverejňuje informácie o dianí 

v škole, konzultuje zverejňovanie s RŠ.  

 Koordinátor environmentálnej výchovy a účelového cvičenia zodpovedá za výchovu a vedenie 

žiakov k spoznávaniu, ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Koordinuje realizáciu projektov 

zameraných na životné prostredie a pripravuje a v spolupráci s vyučujúcimi účelové cvičenie, ktoré 

konzultuje s RŠ. Vypracúva na konci školského roka správu o environmentálnej výchove. Vedie žiakov 

k šetreniu energií. Zverejňuje aktivity zo zverených oblastí.  

 Koordinátor kultúry a estetizácie priestorov školy v spolupráci s učiteľmi vytvára estetické 

prostredie interiéru a exteriéru školy, navrhuje zlepšenia estetického pôsobenia školy, upozorňuje na 

nedostatky, vyhľadáva projekty na zlepšenie výzoru školy, konzultuje zmeny s RŠ. Vyhľadáva a navrhuje 

realizáciu kultúrnych podujatí pre žiakov i učiteľov, je koordinátorom slávnostných podujatí školy. 

Koordinuje výzdobu násteniek a prezentáciu prác žiakov v rámci priestorov školy.   

                                           
3 Mená koordinátorov sú v prílohe Organizačného poriadku.  
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 Koordinátor Parlamentu žiakov školy diskutuje o aktuálnych problémoch žiakov s členmi 

parlamentu, spisuje zápisnicu zo stretnutí parlamentu, informuje RŠ o požiadavkách žiakov, o schôdzach. 

Zaujíma sa o spoluprácu parlamentu s mestskou časťou, motivuje žiakov k činnosti v prospech školy. 

Vypracúva na konci školského roka správu o činnosti. Prizýva RŠ k rokovaniam parlamentu. Zverejňuje 

aktivity zo zverenej oblasti.  

9. ÚTVAR HOSPODÁRSKO-EKONOMICKO-SPRÁVNY 

9. 1 Mzdový účtovník a personalista 

 Je priamo podriadený riaditeľovi školy, zodpovedá za úsek miezd a venuje sa týmto činnostiam: 

• zabezpečuje komplexne štatistiku, vypracúva komplexné štatistické hlásenia a výkazy, 

• zabezpečuje mzdovú agendu, nemocenské poistenia, agendu ostatných osobných nákladov 

a pod., 

• vykonáva mzdové rozbory – štvrťročné, polročné a ročné, sleduje vývoj mzdových 

ukazovateľov, 

• zodpovedá za správnosť a včasnosť zadávania mesačných zmien týkajúcich sa pracovníka, 

• zodpovedá za správnosť, včasnosť a oprávnenosť vykonávania všetkých zrážok zo mzdy, 

• zodpovedá za zabezpečenie a inštaláciu mzdového programu, 

• zabezpečuje archiváciu mesačných výkazov miezd, 

• zabezpečuje povinné odvody do poisťovní, príslušné výkazy a prevody miezd na osobné účty 

pracovníkov, 

• vystavuje evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, vystavuje žiadosti o dôchodok, 

• vedie pokladničnú knihy a pripravuje podklady na účtovné spracovanie, 

• zabezpečuje podklady pri uzatváraní hospodárskych zmlúv s inými právnymi subjektmi, 

• spolupracuje s miestnym úradom, 

• zodpovedá za riadne vedenie agendy a podkladov súvisiacich s mzdovou agendou, 

• zabezpečuje a vydáva materiál hygienickej potreby a vedie ich evidenciu a odpisy, 

• predkladá na podpis riaditeľovi všetky písomnosti určené na expedíciu mimo organizácie, 

• prináša a odnáša dennú poštu (aj balíky). Zabezpečuje drobné nákupy pre školu, 

• zabezpečuje centrálnu archiváciu a skartáciu písomností podľa skartačného a archivačného 

poriadku za úsek miezd a personalistiky, 

• zabezpečuje dodávky školských, kancelárskych potrieb a tlačív, ako aj ich správnu evidenciu 

a distribúciu, 

• pripravuje pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, 

dohody o hmotnej zodpovednosti, 
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• realizuje výpočet miezd, zostavy, výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľad 

dovoleniek, výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového 

úradu a štatistiku, 

• na základe dodaných podkladov spracúva mesačné výkazy za neprítomných nepedagogických 

zamestnancov školy do 28. v danom mesiaci, 

• vyhotovuje a vybavuje podklady pre prihlásenie a odhlásenie zamestnanca z pracovného 

pomeru, bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane, 

ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme, 

• vyhotovuje podklady pre ukončenie pracovného pomeru, 

• realizuje výpočet denných vymeriavacích základov pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti, 

• vykonáva kontrolu cestovných výdavkov a zabezpečuje ich agendu a likvidáciu, 

• zabezpečuje štvrťročné hlásenie vytlačených strán na kopírkach, 

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ, 

• plní ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku. 

9. 2 Ekonomický účtovník 

 Je priamo podriadený riaditeľovi školy, zodpovedá za úsek ekonomický, zabezpečuje a kontroluje 

všetky hospodársko-prevádzkové záležitosti školy, najmä:  

• vedenie hlavnej účtovnej knihy, 

• chronologický zápis účtovných prípadov, 

• saldo konto odberateľov a dodávateľov, 

• spolupracuje pri majetkovo-právnom vysporiadaní školy s MČ Bratislava-Nové Mesto 

a ostatnými právnymi subjektmi, 

• pripravuje a zostavuje ročný rozpočet školy a ročný plán na neinvestičné a stavebné práce, 

rekonštrukcie, nadstavby, prístavby a adaptácie, 

• vypracúva celkový rozpočet ročných výdavkov na údržbu, 

• spolupracuje s obecným zastupiteľstvom, 

• kontroluje správnosť faktúr,  

• zúčastňuje sa arbitrážnych sporov,  

• vybavuje všetky písomnosti u zriaďovateľa  (výkazy, tlačivá a pod.), 

• vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom 

hospodárení a vypracováva návrh opatrení na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu, 

• zabezpečuje správu národného majetku podľa vyhlášky o správe národného majetku, 
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• zabezpečuje hospodárenie s rozpočtom podľa rozpočtových pravidiel a ďalších finančných 

predpisov, 

• zostavenie ročných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát), 

• vypracúva predpísané štatistiky, 

• vypracúva správy o výsledkoch hospodárenia školy za príslušný kalendárny rok, 

• zodpovedá za riadne vedenie celej došlej a odoslanej agendy, zabezpečuje komplexne 

podvojné účtovníctvo, zodpovedá za správne zadávanie údajov a následné počítačové 

spracovanie, v úzkej spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-Nové Mesto, 

• eviduje faktúry v knihe faktúr v účtovníctve a po podpise riaditeľom školy zabezpečuje ich 

ďalšie spracovanie, 

• vykonáva ekonomické rozbory – polročné a ročné, sleduje vývoj ekonomických ukazovateľov, 

• vypracováva mesačné uzávierky čerpania rozpočtu, 

• kontroluje plnenie finančných povinností nájomcov nebytových priestorov voči škole, 

• zodpovednosť za vedenie účtovníctva v spoločnosti a vedenie a organizácia činnosti 

účtovníckych tímov, 

• sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií 

podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo, 

• zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného 

účtovníctva, 

• vedie inventarizáciu záväzkov, pohľadávok, majetku, 

• vedenie skladového, mzdového a majetkového účtovníctva, 

• príprava štatistických výkazov a podkladov pre potreby auditu a daňového poradenstva, 

• spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy, 

• vypracovávanie analýz a správ podľa požiadaviek vedenia spoločnosti, zodpovednosť za 

mesačné, štvrťročné a ročné uzávierkové práce, 

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ,  

• plní ďalšie úlohy podľa Pracovného pooriadku. 

9. 3 Administratívny pracovník (tajomník) 

 Je priamo podriadený riaditeľovi školy a zodpovedá za tieto činnosti: 

• pripravuje podklady pre ekonomickú účtovníčku, 

• v spolupráci s ekonomickou účtovníčkou zabezpečuje správnosť údajov na platobných 

poukazoch v súlade s rozpočtovou skladbou, 
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• vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr (úhrady) v knihe faktúr, kontroluje správnosť 

faktúr, 

• vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty školy, 

• vedie knihu objednávok pre školu, potvrdzuje a zverejňuje tieto objednávky, 

• vykonáva kontrolnú činnosť registratúrneho poriadku,  

• eviduje drobný hmotný majetok školy, prírastky a úbytky, kontroluje priebeh inventarizácie, 

• spolupracuje s miestnym úradom, 

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ,  

• plní ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku. 

9. 4 Vedúca školskej jedálne 

 Vedúca školskej jedálne je priamo podriadená riaditeľovi školy a plní tieto úlohy:  

• riadi, usmerňuje a kontroluje prácu pracovníkov kuchyne, 

• spolupráci s hlavnou kuchárkou poverenou riadením pracoviska zostavuje, vždy na týždeň 

dopredu jedálny lístok v zmysle platných zásad tak, aby jeho pestrosť a pitný režim bol 

zameraný na ochranu zdravia žiakov, prepočítava podľa receptúr nutričnú hodnotu podávanej 

stravy, stará sa o vysokú úroveň školského stravovania, zaobstaráva jedlá v priemernej 

hodnote určených vyživovacích noriem a dbá, aby pokrmy boli upravené chutne, načas 

a v zodpovedajúcom množstve a kvalite, 

• dodržuje pokyn na úpravu finančných limitov pri nákupe potravín a úhrady na stravovanie, 

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

potreby pre jedáleň, zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín a ostatných potrieb 

i za správne uskladnenie tovaru a robí pravidelné kontroly bezchybnosti uskladnených 

potravín, pri starostlivosti o plynulý chod jedálne zodpovedá za organizáciu prevádzky celej 

jedálne, po dohode s riaditeľom školy určuje príchod stravníkov do jedálne a ich odchod 

v súlade s prevádzkovými možnosťami jedálne a rozvrhom hodín, 

• zabezpečuje rýchly výdaj pokrmov a nápojov podávaných na primeranom riade, s úplnými 

príbormi a rýchly odber použitého riadu, 

• zabezpečuje postupné dovárania a prípravu jedál, ktorých nutričné, chuťové a vzhľadové 

vlastnosti by dlhším časom podávania stratili na kvalite, 

• podľa návrhu hlavnej kuchárky rozvrhuje pracovný čas podriadených pracovníkov tak, aby to 

čo najlepšie vyhovovalo prevádzke kuchyne, 

• zodpovedá za dodržiavanie počtu a kvalifikačnej štruktúry pracovníkov ŠJ na základe 

skutočného stavu stravníkov, 
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• organizuje potrebné a účinné pracovné porady na prevádzke, vedie o nich záznamy a kópie 

odovzdáva RŠ. V prípade zistenia priestupkov u pracovníkov kuchyne vyvodzuje opatrenia, 

ktoré predloží písomne RŠ; 

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

• včas zverejňuje jedálny lístok na daný týždeň na nástenke a na webovej stránke školy, 

• predkladá inventarizáciu DHM a HM, 

• navrhuje opatrenia v oblasti PO a BOZP, 

• zodpovedá za dodržiavanie nariadení vonkajších kontrol SOI, Štátneho zdravotného ústavu hl. 

mesta SR a pod., 

• spolupracuje s vedením školy pri utváraní podmienok a výkon podnikateľskej činnosti 

v priestoroch školy; 

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ,  

• plní ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku a popisu jej funkcie. 

9. 5 Kuchárky 

 Kuchárky priamo zodpovedajú vedúcej školskej jedálne a plnia tieto úlohy:  

• vykonávajú odborné práce a zabezpečujú plynulý chod prevádzky, 

• správne zaobchádzajú s tovarom, 

• dezinfekčnými prostriedkami umývajú 1 raz do týždňa všetky dresy, hygienické zariadenia a 

hlavne priestor na odkladanie tanierov, príborov a riadu, 

• poruchy zahlasujú vedúcej jedálne, resp. riaditeľovi školy, 

• jeden raz do týždňa odmrazujú a umyjú chladničky, 

• odoberajú vzorky jedla (celodenná strava) 1 raz denne a uskladňujú v chlade 48 hodín podľa 

HCCP, evidujú vzorky jedla 

• likvidujú odpad, 

• vyrábajú a podávajú teplé náplne, 

• dodržiavajú platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ,  

• plnia ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku.  

9. 6. Školník-údržbár 

 Je priamo podriadený vedeniu školy, zabezpečuje: 

• prevádzku a opravy majetku štátu zvereného do užívania školy, 

• agendu súvisiacu s prevádzkou technických zariadení a skladového hospodárstva školy, 

• údržbárske práce v pavilónoch školy a v materských školách a udržiavanie vonkajších 

priestorov, 
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• plnenie úloh v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

• starostlivosť o zeleň a jej obnovu v školskom areáli, údržbu školského ihriska a na ňom 

postavených konštrukcií, 

• starostlivosť o zeleň a jej obnovu v areáli materských škôl, ich údržbu a údržbu na ňom 

postavených konštrukcií, 

• otváranie a uzamykanie objektov školy a školského areálu podľa smerníc vydaných riaditeľom 

školy,  

• spoločne s bezpečnostným technikom školy zabezpečuje a kontroluje vykonávanie revízií 

elektrických inštalácií, bleskozvodu a iných zariadení, vrátane odstránenia porúch, 

• dodržiava platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ, 

• plní ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku.  

9. 7 Upratovačky 

 Plnia tieto úlohy: 

• udržujú školské miestnosti v čistote a poriadku (utieranie prachu, hygiena v sociálnych 

zariadeniach), 

• utierajú navlhko podlahy miestností s pridaním protišmykového roztoku, 

• denne umývajú dezinfekčným roztokom záchody a pisoáre, 

• riadne vetrajú miestnosti, 

• MŠ prevliekajú v 2 – 3-týždňových intervaloch posteľné prádlo, skladajú a rozkladajú ležadlá 

detí,  

• pomáhajú pri odhlasovaní, prezliekaní, čistení detí (MŠ),  

• vzniknuté poruchy nahlásia riaditeľovi školy a školníkovi-údržbárovi, 

• počas prázdnin vykonávajú dôkladnejšie upratovanie, 

• starajú sa o ochranu a bezpečnosť (uzamykanie dverí, okien), 

• udržujú priľahlé časti areálu (odhŕňanie snehu, starostlivosť o zeleň), 

• dodržiavajú platnú legislatívu, vnútorné smernice školy, uznesenia z rokovaní a nariadenia RŠ,  

• plnia ďalšie úlohy podľa Pracovného poriadku. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých pracovníkov školy. Vedúci pracovníci školy 

sú povinní postupne oboznámiť s obsahom organizačného poriadku školy všetkých podriadených 

pracovníkov. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľ školy. Základné 

činnosti v jednotlivých útvaroch sú rámcové a neobsahujú taxatívny výpočet úloh. 

 Týmto organizačným poriadkom sa ruší organizačný poriadok zo dňa 28. 2. 2017. 


