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O R G A N I Z A Č N Ý    P O R I A D O K   

Základnej školy s materskou školou   
 

 

 

 Riaditeľ školy ako orgán príslušný podľa § 5 odst.1 Zákona SNR 

č.596/2003  Zb. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve vydáva na 

základe  § 11 ods.10 pís. f  zákona 245/2008 Z.z. tento Organizačný poriadok  

Základnej školy s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 02801 Trstená. 

Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou  Základnej školy 

s materskou školou.  Upravuje riadenie  a  organizáciu, určuje deľbu práce, 

organizáciu orgánov na  škole, práva a zodpovednosť pracovníkov, vnútorné 

a vonkajšie  vzťahy. 
 

 

Časť I.  

Základné   ustanovenia 

 

 Základná škola s materskou školou Brezovica je na základe  

rozhodnutia Odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu 

v Tvrdošíne a 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 zákon č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, je od 01. 

júla 2002 samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného 

školstva a predškolskej výchovy. 

 

 

I.1.  Právne postavenie Základnej školy s materskou školou  

  

 Základná škola s materskou školou je právnickou osobou, v právnych 

vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto 

vzťahov. 

 Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe: 

 rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom 

 doplnkových mimorozpočtových zdrojov 

I.2. Predmet   činnosti  Základnej školy s materskou školou   
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 Predmetom činnosti Základnej školy s materskou školou Brezovica je 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacej práce detí a mládeže vo veku 6 – 16 

rokov na úseku základného školstva a detí vo veku 2 – 6 rokov na úseku 

predškolskej výchovy. 

 Základná škola s materskou školou Brezovica podľa zriaďovacej listiny 

poskytuje predprimárne,  primárne a nižšie sekundárne vzdelanie ( ISCED 0, 

ISCED 1 a ISCED 2). Prioritne pripravuje pre štúdium na stredných školách. 

 

I.3. Úlohy Základnej školy s materskou školou  

 

 Úlohy Základnej školy s materskou školou podrobne upravuje Štatút 

Základnej školy s materskou školou, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

organizačnej  normy. 

I.4. Základné školské dokumenty 

 Pravidlá a chod školy okrem všeobecných právnych noriem 

a morálnych noriem upravujú tieto dokumenty: 

1) Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou  

2) Organizačný poriadok Základnej školy s materskou školou  

3) Štatút Základnej školy s materskou školou  

4) Pracovný poriadok a jeho doplnky 

5) Vnútorný školský poriadok 

6) Smernice a metodické pokyny riaditeľa školy 

7) Dokumenty BOZP, CO, PO 

8) Kolektívna zmluva a jej doplnky 

9) Plány metodického združenia, predmetových komisií a koordinátorov 

prevencií 

10) Ročný plán kontinuálneho vzdelávania. 

11) Operatívne materiály 

a) uznesenia a opatrenia zo všetkých zasadnutí 

b) príkazové listy (nariadenia) riaditeľa školy a jeho zástupcov 

c) rozvrhy hodín, dozorov, zastupovaní 

d) plány akcií a podujatí 

Všetky tieto normy musia byť prístupné. Žiadne iné pravidlá nie sú pre 

zamestnancov záväzné. 
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Časť II.  

Personálna štruktúra školy 

II.1. Riadiaci pracovníci 

II.1.a. R I A D I T E Ľ    Š K O L Y 

1) Riaditeľ školy je kariérová pozícia „vedúci pedagogický zamestnanec“ 

2) Riaditeľ školy je Štatutárnym orgánom Základnej školy s materskou školou 

Brezovica, do funkcie ho ustanovuje a z funkcie odvoláva zriaďovateľ 

školy. 

3) 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. 

4) Riaditeľa zastupuje v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu  zástupca 

riaditeľa školy. 

5) Riaditeľ školy zodpovedá za  

a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, 

ktorú riadi, 

b)   vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a 

výchovného programu, 

c)   vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov, 

d)  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s 

predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia, 

e)   každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

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

g)  rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov 

určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia, 

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

alebo školského zariadenia. 

6) Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje najmä o: 

a) prijatí žiaka na školu, 

b) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

c) oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích  predmetov a ich 

častí, 

d) povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí, 

e) prerušení štúdia, 

f) uložení výchovných opatrení, 

g) povolení vykonať opravnú skúšku, 

h) povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích  predmetov aj 

uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy, 
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j) oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu  školskú 

dochádzku dieťaťa príslušnému orgánu, 

k) príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu  nákladov 

za starostlivosť poskytovanú mládeži v škole a v školskom zariadení, 

l) odklade povinnej školskej dochádzky žiaka, 

m) dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky žiaka. 

 

Riaditeľ  školy ďalej: 

1) prijíma všetkých pracovníkov školy do pracovného pomeru  a v súvislosti s 

tým zabezpečí vyhotovenie pracovných zmlúv, pracovných náplní  

a rozhodnutí o plate,  

2) zabezpečuje personálne obsadenie školy, 

3) uzaviera dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  a 

tieto práce kontroluje, 

4) uzaviera dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej  zmluve, 

5) rozväzuje pracovný pomer s pracovníkmi školy dohodou, výpoveďou, 

okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením  v skúšobnej dobe, 

6) preraďuje pracovníka na výkon iného druhu práce, 

7) určuje nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek, 

8) vysiela pracovníkov na pracovné cesty, 

9) poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany 

pracovníka a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu, 

10) nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania  

náhradného voľna, príp. o vhodnejšej úprave pracovného času, 

11) určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií pracovníkov 

školy, 

12) vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium pracovníkov školy, 

13) rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich  úľavách a 

hospodárskom zabezpečení študujúcich popri  zamestnaní, 

14) rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských  prázdnin na 

dobu počas školského roku v opodstatnených  prípadoch (napr. pridelenie 

kúpeľnej liečby, rekreácia), 

15) posudzuje kvalifikáciu pracovníkov a v nadväznosti na to  zaraďuje 

pracovníkov do príslušných funkcií, platových  stupňov a mzdových taríf podľa 

príslušných mzdových  predpisov, 

16) vyhotovuje platové výmery ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými 

náležitosťami pracovníkov, 

17) rozhoduje o platových postupoch pedagogických pracovníkov, 

18) priznáva odmeny, osobné príplatky a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd  

v zmysle platných mzdových predpisov  

19) priznáva náhradu miezd počas čerpania dovoleniek na  zotavenie, vrátane 

náhrad miezd za nevyčerpanú časť dovolenky  a za pracovné voľno pri 

prekážkach v práci, 
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20) priznáva náhradu cestovného a sťahovacích výdavkov, odlučného  a 

ostatných náhrad vyplývajúcich z vyhl.č.33/84 Zb. a jej  noviel, 

21) pri prijímaní pracovníka do pracovného pomeru rozhoduje na základe 

dokladu o priebehu zamestnaní o zápočte dôb  predchádzajúcej praxe pre 

účely platového zaradenia  pracovníka, ako aj o zápočte dôb zamestnania 

pre určenie  nemocenských dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie, 

22) prideľuje základný úväzok pedagogickým zamestnancom 

23) priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných pracovníkov  v súlade s 

platnými mzdovými predpismi, 

24) zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými  pracovníkmi 

podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 

nadväzujúcich predpisov 

25) sústavne sa stará o odborný rast pracovníkov školy, 

26) pracovníkom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a 

so zreteľom na ich zdravotný stav, 

27) vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon 

práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný, 

28) prostredníctvom zmluvnej zdravotnej služby zabezpečuje komplexnú 

zdravotnícku starostlivosť  o pracovníkov, 

29) zodpovedá za dodržanie právnych a ostatných predpisov  o bezpečnosti a 

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

oboznamuje pracovníkov  s novými predpismi, 

30) bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z 

povolania, vedie ich evidenciu, oznamuje ich  príslušným orgánom a robí 

opatrenia na ich nápravu, 

31) v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu pracovníkov. 

 Na zabezpečenie všetkých vyššie určených povinností a úloh deleguje 

na svojich podriadených právomoci, vytvára pracovné náplne 

„vnútroorganizačných funkcií“ a tieto po dohode so zamestnancami v zmysle 

§ 54 ZP určuje ako  ďalší druh práce k určenému v pracovnej zmluve. 

Delegovaním právomocí sa nezbavuje zodpovednosti za dané povinnosti a 

úlohy. 

 

II.1.b. Zástupca riaditeľa školy: 

 zástupca riaditeľa školy pre základnú školu  

 zástupca riaditeľa školy pre materskú školu  

 

1) Zástupca riaditeľa školy je kariérová pozícia „vedúci pedagogický 

zamestnanec“ 

2) Zástupca riaditeľa školy je podriadený riaditeľovi školy. Považuje sa za 

vedúceho zamestnanca v zmysle § 5 ods.1 Zákona 552/2003 Z.z o 

výkone prác vo verejnom záujme a preto sa jeho miesto obsadzuje na 

základe výberového konania vyhláseného riaditeľom školy. Riaditeľ školy 
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pri vyhlásení konkurzu určuje podmienky výberového konania i 

podrobnosti podľa ods.3 

3) Podmienky pracovnej zmluvy/dodatku k pracovnej zmluve, druh práce 

v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu 

určuje riaditeľ školy.  

4) Počet zástupcov riaditeľa, ich miera vyučovacej povinnosti sa riadia 

príslušnými právnymi predpismi.  

5) Pedagogický zástupca zastupuje v plnom rozsahu  riaditeľa školy (plní 

funkcie ako štatutár podľa odseku  II.1.a.4)) v prípade jeho neprítomnosti, ak 

je jeho zastupiteľnosť bezpodmienečne nutná. 

6) Pedagogický  a výchovný zástupca vykonáva a zodpovedá za práce 

určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to: 

a) Plánovanie a koordinácia výchovno-vzdelávacej práce na škole. 

b) Plánovacia, riadiaca, informačná, metodická a konzultačná činnosť 

v súvislosti so školskou dokumentáciou 

c) Informačná, metodická a konzultačná činnosť v súvislosti so školskou 

legislatívou 

d) Kontrolná a hospitačná činnosť. 

e) Štatistická a dokumentačná činnosť v súvislosti s pedagogickým 

procesom a personalistikou 

 

 

II.2. Ďalší pedagogickí zamestnanci  

II.2.a. Triedny učiteľ 

1) Triedny učiteľ je kariérová pozícia „pedagogický zamestnanec špecialista“ 

. Je podriadený  zástupcovi riaditeľa pre veci pedagogické, ktorý 

koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi 

s jeho pracovnou náplňou. 

2) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na obdobie školského roka.  

3) Triedny učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej 

náplni. V zásade je to: 

a) Komplexná organizačná a riadiaca práca v triede 

b) Koordinačná, konzultačná a informačná práca pri riešení denných 

problémov žiakov, vrátane kontaktov a spolupráce s rodičmi. 

c) Pozorovanie, skúmanie a analýza skutočností nasvedčujúcich 

o nesúlade vývinu žiaka s cieľmi školy a iniciovanie následných 

opatrení k zvráteniu nežiaduceho vývinu. 

d) Komplexné vedenie triednej agendy 

4) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých rešpektuje odporúčania 

výchovného poradcu. 
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5) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je oprávnený požadovať 

úkony, postupy alebo postoje od vyučujúcich v jeho triede. 

6) V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc 

výchovného poradcu. 

II.2.b. Výchovný poradca 

1) Výchovný poradca je kariérová pozícia „ pedagogický zamestnanec 

špecialista“ 

2) Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa pre 

veci pedagogické, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi 

úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou. 

3) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na obdobie školského roka.  

4) Výchovný poradca vykonáva a zodpovedá za práce určené mu 

v pracovnej náplni. V zásade je to: 

a) Koordinačná, metodická a poradenská práca pri riešení 

emocionálnych, adaptačných, vzťahových, osobnostných, študijných 

a ostatných problémov žiakov. 

b) Osobné a riešenie konkrétnych situácií a problémov podľa odseku a. 

 5)  Výchovný poradca vykonáva a zodpovedá za práce určené mu 

v pracovnej náplni. V zásade je to: 

a) Komplexná organizačná a riadiaca práca v oblasti profesnej orientácie 

žiakov a ich prechodu na vysoká školy 

b) Konzultačná a informačná práca pri profesnom poradenstve žiakom 

školy. 

  6) Pri plnení úloh vyplývajúcich mu z pracovnej náplne ukladá úlohy 

a opatrenie triednym profesorom             a jednotlivým vyučujúcim.            

  7) V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc 

riaditeľa školy 

  8) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je podriadený 

pedagogickému zástupcovi riaditeľa školy. 

II.2.c. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 

1) Uvádzajúci pedagogický zamestnanec je kariérová pozícia „ pedagogický 

zamestnanec špecialista“ 

2) Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa pre 

veci pedagogické, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi 

úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou. 

3) Zabezpečuje adaptačné vzdelávanie.  

 

II.2.d. Vedúci metodického združenia  

1) Vedúci predmetovej komisie je kariérová pozícia „ pedagogický 

zamestnanec špecialista“ 
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2) Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa pre 

veci pedagogické, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi 

úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou. 

3) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy na obdobie nanajvýš školského roka.  

4) Vedúci metodického združenia vykonáva a zodpovedá za práce určené 

mu v pracovnej náplni. V zásade je to: 

a) Komplexná inovačná, modernizačná, organizačná a riadiaca práca vo 

vzdelávacej oblasti alebo inej ucelenej časti školského vzdelávacieho 

programu 

b) Kontrolno-hospitačná činnosť v predmetoch v gescii MZ 

c) Iniciovanie a riadenie modernizácie obsahu i metodiky v predmetoch 

v gescii MZ 

d) Iniciovanie, plánovanie a koordinácia a podpora vzdelávania 

a odborného rastu členov MZ 

e) Hodnotenie práce členov MZ 

5) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je podriadený 

pedagogickému zástupcovi riaditeľa školy. 

II.2.e. Vedúci predmetovej komisie 

1) Vedúci predmetovej komisie je kariérová pozícia „ pedagogický 

zamestnanec špecialista“ 

2) Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa pre 

veci pedagogické, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi 

úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou. 

3) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy na obdobie nanajvýš školského roka.  

4) Vedúci predmetovej komisie vykonáva a zodpovedá za práce určené mu 

v pracovnej náplni. V zásade je to: 

a) Komplexná organizačná a riadiaca práca v predmetovej komisii 

b) Kontrolno-hospitačná činnosť v  predmetoch v gescii PK 

c) Iniciovanie a riadenie modernizácie obsahu i metodiky v predmetoch 

v gescii PK 

d) Iniciovanie, plánovanie a koordinácia a podpora vzdelávania 

a odborného rastu členov PK 

e) Hodnotenie práce členov PK 

5) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je podriadený 

pedagogickému zástupcovi riaditeľa školy. 

II.2.f. Koordinátor prevencií 

1) Koordinátor prevencií je kariérová pozícia „ pedagogický zamestnanec 

špecialista“ 
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2) Je podriadený pedagogickému zástupcovi riaditeľa školy. Spolupracuje s 

výchovným poradcom, voči ktorému má informačnú a konzultačnú 

povinnosť. 

3) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy.  

4) Koordinátor prevencií vykonáva a zodpovedá za práce určené mu 

v pracovnej náplni. V zásade je to: 

a) Organizačná, koordinačná, metodická a poradenská práca pri 

plánovaní a organizovaní preventívnych aktivít v oblasti závislostí, 

extrémizmu a sociopatologických javov. 

b) Osobné a riešenie konkrétnych situácií a problémov podľa odseku a. 

5) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých môže poverovať úlohami 

ďalších zamestnancov a kontrolovať ich. 

 

II.3. Odborný zamestnanci 

 

Školský špeciálny pedagóg 
1) Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní 

zdravotne postihnutého žiaka , žiaka so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami a integrovaného žiaka v bežnej triede. 
 

2) Sleduje, diagnostikuje žiakov najmä na roč. 1.-4., navrhuje postup pri 
odstraňovaní výchovno-vzdelávacích problémov. 
 

3) V spolupráci s triednym učiteľom a rodičom zabezpečuje vypisovanie a 
zasielanie prihlášok do poradní na špeciálne vyšetrenia. 
 

4) Vedie evidenciu všetkých žiakov so ŠVVP na škole. 
 

5) Sleduje a hodnotí sociálne postavenie žiaka so ŠVVP v triede 
6) Sleduje, či pri  hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP sa učiteľ  

riadi Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so 
špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných základných školách 
 

7) Podieľa sa na úprave triedy tak, aby vyhovovala potrebám žiaka so 
špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných základných školách 
 

8) Informuje a predkladá návrhy a žiadosti rodičov o integráciu žiakov 
riaditeľke školy 
 

9) Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho 
plánu organizovaním odborného tímu, zabezpečuje celý proces integrácie 
žiaka 
 

10) V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-
pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby 
 



11 

 

11) Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným pedagogickým 
pracovníkom školy ako aj rodičom dieťaťa. 
 

12) Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, 
predovšetkým so špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-
psychologickou poradňou, detským integračným centrom a výchovným 
poradcom. 
 

13) Vedie predpísanú písomnú dokumentáciu o integrácií žiaka a zodpovedá 
za jej správnosť a úplnosť 
 

14) V procese integrácie žiaka dbá a dodržiava  kooperatívne vyučovanie 
učiteľa a špeciálneho pedagóga. Školský špeciálny pedagóg sa 
zúčastňuje na vyučovaní zdravotne postihnutých žiakov a integrovaných 
žiakov v jednotlivých triedach podľa stanoveného rozvrhu hodín, ktorý je 
možné podľa aktuálnej situácie modifikovať ( napr. ak niektorý žiak nie je 
v škole prítomný, alebo ak vznikne situácia, vyžadujúca si okamžitú 
intervenciu špeciálneho pedagóga ) alebo pracuje so zdravotne 
postihnutým žiakom a integrovaným žiakom aj mimo triedy. 
 

15) Vo svojej činnosti sa riadi Metodickými pokynmi k integrácii žiakov so 
špeciálnymi potrebami do základných škôl, vydaných ŠPÚ 
 

16) Odporučenie rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa 
potreby a daných predpisov) 

17) Riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

18) V prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.) 

19) Náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, 
pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine 

20) Depistáž  (2-krát ročne písanie diktátu a prepisu textu štandardizovaného 
na včasné odhalenie dysgrafie a dysortografie) 

21) Budovanie špeciálnopedagogickej knižnice a príprava a zhromažďovanie 
materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.). 

22) Prednášková činnosť (v prípade potreby oboznámiť vyučujúcich 
s aktuálnym problémom, diagnózou  a prehĺbiť ich vedomosti v danej 
problematike). 

23) Účasť na zápise nových prvákov 

24) Spolu so zástupkyňou riaditeľky organizovanie testov školskej zrelosti 
a ich vyhodnocovanie 

25) Individuálna práca so žiakmi 
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26) Konzultácia a spolupráca s rodičmi 

27) Spolupráca s učiteľmi 

II.4. Pedagogickí zamestnanci podľa kariérových stupňov 

II.4.a.  Začínajúci učiteľ  

1) Je podriadený riaditeľovi školy.  

Rešpektuje a plní príkazy zástupcu riaditeľa pre veci pedagogické, ktorý 

koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi 

s jeho pracovnou náplňou. 

Prácu vykonáva pod vedením uvádzajúceho učiteľa. 

2) Absolvuje adaptačné vzdelávanie 

3) Začínajúci učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej 

náplni. V zásade je to: 

a) Komplexná výchovno-vzdelávacia práca vo výučbe svojich 

aprobačných predmetoch. 

b) Komplexná výchovno-vzdelávacia práca v predmetoch určených mu 

v úväzku aj mimo svojich aprobačných predmetov ak to vyžadujú 

potreby školy. 

c) Komplexná pedagogická práca pri zabezpečovaní kurzov, exkurzií, 

tematických zájazdov a iných foriem výchovno-vzdelávacej práce 

podľa plánu práce školy. 

d) Komplexná pedagogická práca v mimoškolskej oblasti podľa plánu 

práce školy, alebo plánu práce PK. 

e) Plnenie všetkých úloh pridelených mu riadiacimi zamestnancami pokiaľ 

toto nie je v rozpore so všeobecnými právnymi normami, hlavne 

zákonníkom práce a zákonom o verejnej službe 

4) Pri pedagogickej práci úzko spolupracuje s triednymi profesormi. 

Upozorňuje ich na výchovné problémy v triede. Pri riešení týchto 

problémov rešpektuje odporúčania triednych profesorov. 

5)  V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, rieši ho s 

uvádzajúcim učiteľom 

II.4.b.  Samostatný učiteľ  

1) Je podriadený riaditeľovi školy.  

Rešpektuje a plní príkazy zástupcu riaditeľa pre veci pedagogické, ktorý 

koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi 

s jeho pracovnou náplňou. 

Rešpektuje a plní príkazy pracovníkov podľa organizačného poriadku. 

2) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na dobu neurčitú. Len v prípade 

dočasnej potreby zvýšiť počet učiteľov (zastupovania učiteľa na dlhodobej 

PN, na materskej dovolenke a pod) na dobu určitú. 
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3) Učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. 

V zásade je to: 

a) Komplexná výchovno-vzdelávacia práca vo výučbe svojich 

aprobačných predmetoch. 

b) Komplexná výchovno-vzdelávacia práca v predmetoch určených mu 

v úväzku aj mimo svojich aprobačných predmetov ak to vyžadujú 

potreby školy. 

c) Komplexná pedagogická práca pri zabezpečovaní kurzov, exkurzií, 

tematických zájazdov a iných foriem výchovno-vzdelávacej práce 

podľa plánu práce školy. 

d) Trvalé a sústavné sebavzdelávanie v kariérovom systéme podľa plánu 

vzdelávania. 

e) Iniciovanie modernizácie obsahu i metodiky vo svojich  predmetoch. 

f) Komplexná pedagogická práca v mimoškolskej oblasti podľa plánu 

práce školy, alebo plánu práce PK. 

g) Plnenie všetkých úloh pridelených mu riadiacimi zamestnancami pokiaľ 

toto nie je v rozpore so všeobecnými právnymi normami, hlavne 

zákonníkom práce a zákonom o verejnej službe 

4) Pri pedagogickej práci úzko spolupracuje s triednymi profesormi. 

Upozorňuje ich na výchovné problémy v triede. Pri riešení týchto 

problémov rešpektuje odporúčania triednych profesorov. 

5)  V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc 

riaditeľa školy 

II.4.c.  Učiteľ s prvou atestáciou  

1) Je podriadený riaditeľovi školy.  

Rešpektuje a plní príkazy zástupcu riaditeľa pre veci pedagogické, ktorý 

koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi 

s jeho pracovnou náplňou. 

Rešpektuje a plní príkazy pracovníkov podľa organizačného poriadku. 

2) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na dobu neurčitú. Len v prípade 

dočasnej potreby zvýšiť počet učiteľov (zastupovania učiteľa na dlhodobej 

PN, na materskej dovolenke a pod) na dobu určitú. 

3) Učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. 

V zásade je to: 

a) Komplexná výchovno-vzdelávacia práca vo výučbe svojich 

aprobačných predmetoch. 

b) Komplexná výchovno-vzdelávacia práca v predmetoch určených mu 

v úväzku aj mimo svojich aprobačných predmetov ak to vyžadujú 

potreby školy. 

c) Komplexná pedagogická práca pri zabezpečovaní kurzov, exkurzií, 

tematických zájazdov a iných foriem výchovno-vzdelávacej práce 

podľa plánu práce školy. 
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d) Trvalé a sústavné sebavzdelávanie v kariérovom systéme podľa plánu 

vzdelávania
25

. 

e) Iniciovanie modernizácie obsahu i metodiky vo svojich  predmetoch. 

f) Komplexná pedagogická práca v mimoškolskej oblasti podľa plánu 

práce školy, alebo plánu práce PK. 

g) Plnenie všetkých úloh pridelených mu riadiacimi zamestnancami pokiaľ 

toto nie je v rozpore so všeobecnými právnymi normami, hlavne 

zákonníkom práce a zákonom o verejnej službe 

4) Pri pedagogickej práci úzko spolupracuje s triednymi profesormi. 

Upozorňuje ich na výchovné problémy v triede. Pri riešení týchto 

problémov rešpektuje odporúčania triednych profesorov. 

5)  V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc 

riaditeľa školy 

II.4.d.  Učiteľ s druhou atestáciou  

1) Je podriadený riaditeľovi školy.  

Rešpektuje a plní príkazy zástupcu riaditeľa pre veci pedagogické, ktorý 

koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi 

s jeho pracovnou náplňou. 

Rešpektuje a plní príkazy pracovníkov podľa organizačného poriadku. 

2) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na dobu neurčitú. Len v prípade 

dočasnej potreby zvýšiť počet učiteľov (zastupovania učiteľa na dlhodobej 

PN, na materskej dovolenke a pod) na dobu určitú. 

3) Učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. 

V zásade je to: 

a) Komplexná výchovno-vzdelávacia práca vo výučbe svojich 

aprobačných predmetoch. 

b) Komplexná výchovno-vzdelávacia práca v predmetoch určených mu 

v úväzku aj mimo svojich aprobačných predmetov ak to vyžadujú 

potreby školy. 

c) Komplexná pedagogická práca pri zabezpečovaní kurzov, exkurzií, 

tematických zájazdov a iných foriem výchovno-vzdelávacej práce 

podľa plánu práce školy. 

d) Trvalé a sústavné sebavzdelávanie v kariérovom systéme podľa plánu 

vzdelávania. 

e) Iniciovanie modernizácie obsahu i metodiky vo svojich  predmetoch. 

f) Komplexná pedagogická práca v mimoškolskej oblasti podľa plánu 

práce školy, alebo plánu práce PK. 

g) Plnenie všetkých úloh pridelených mu riadiacimi zamestnancami pokiaľ 

toto nie je v rozpore so všeobecnými právnymi normami, hlavne 

zákoníkom práce a zákonom o verejnej službe 
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4) Pri pedagogickej práci úzko spolupracuje s triednymi profesormi. 

Upozorňuje ich na výchovné problémy v triede. Pri riešení týchto 

problémov rešpektuje odporúčania triednych profesorov. 

5)  V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc 

riaditeľa školy 

II.5. Nepedagogickí zamestnanci 

II.5.a.   Samostatná administratívna pracovníčka (ekonómka 

školy) 

1) Ekonómka školy  je podriadená riaditeľovi školy.  

2) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny jej určuje riaditeľ školy.  

3) Ekonómka školy vykonáva a zodpovedá za práce určené jej v pracovnej 

náplni. V zásade je to: 

a) Komplexná a samostatná práca pri vedení sekretariátu a v oblasti 

administratívy. 

b) Komplexná  a samostatná práca v oblasti personalistiky. 

c) Pomocné administratívne práce pre potreby riaditeľa a pedagogického 

zástupcu riaditeľa. 

d) Komplexná  a samostatná práca v oblasti správy majetku vrátane 

evidencie a inventarizácie. 

e) Komplexná a samostatná práca v oblasti dodávateľsko-odberateľských 

vzťahov, vrátane sledovania pohybu cien tovarov a služieb, nákupov, 

návrhov hospodárskych zmlúv, objednávania, fakturácií a úhrad 

tovarov a služieb. 

f) Tvorba podkladov a administratívna práca v oblasti tvorby a sledovania 

čerpania rozpočtu. 

g) Príprava podkladov a štatistík 

4) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je povinná splniť 

požiadavky ostatných zamestnancov školy a požiadavky ktoré jej musia 

títo splniť. 

II.5.b. Školník (údržbár) 

1) Školník  je priamo podriadený riaditeľovi školy.  

2) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy.  

3) Školník vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. 

V zásade je to: 

a) Komplexná práca v oblasti starostlivosti o majetok školy. 

b) Komplexná práca v oblasti zabezpečenia bezproblémového chodu 

školy 

c) Samostatná a iniciatívna práca v oblasti bežnej údržby. 
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d) Komplexná a samostatná práca pri udržiavaní poriadku na chodníkoch 

a v okolí školy. 

e) Koordinácia práce upratovačiek a výdaj čistiacich prostriedkov 

f) Pomocné práce pre hospodára a tajomníčku školy. 

g) Komplexná údržbárska práca v oblasti starostlivosti o majetok školy. 

h) Samostatná práca v oblasti bežnej údržby podľa pokynov školníka. 

i) Komplexná a samostatná práca pri udržiavaní poriadku na chodníkoch 

a v okolí školy. 

j) Pomocné práce. 

4) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je povinný splniť 

požiadavky ostatných   

       zamestnancov školy a požiadavky ktoré môže vyžadovať od nich. 

II.5.c. Kurič 

1) Kurič je priamo podriadený riaditeľovi školy.  

2) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy.  

3) Kurič vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. 

V zásade je to: 

a) Komplexné zabezpečenie bezpečnej a ekonomickej prevádzky 

kotolne. 

b) Samostatná práca v oblasti bežnej údržby v kotolni a podľa pokynov 

školníka. 

c) Pomocná práca pri udržiavaní poriadku na chodníkoch a v okolí školy. 

d) Pomocné práce. 

4) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je povinný splniť 

požiadavky ostatných zamestnancov školy. 

II.5.d. Upratovačka 

1) Upratovačka je priamo podriadená riaditeľovi školy.  

2) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy.  

3) Upratovačka vykonáva a zodpovedá za práce určené jej v pracovnej 

náplni. V zásade je to: 

a) Komplexné zabezpečenie čistoty a hygieny na zverenom úseku. 

b) Uzavretie budovy, vrátane okien. 

c) Odhaľovanie a nahlasovanie skutočností ohrozujúcich zdravie, 

bezpečnosť alebo  hroziacich následnými škodami. 

d) Pomocné práce. 

4) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je povinný splniť 

požiadavky ostatných zamestnancov školy. 
 

II.5.e. Vedúca školskej jedálne 
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Je priamo podriadená riaditeľovi školy. Plní tieto úlohy:  

• koordinovanie a organizovanie zariadenia školského stravovania s plnou 

hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, 

starostlivosť o zamestnancov a starostlivosť o technickú úroveň 

stravovacieho zariadenia,  

• určovanie počtu a kvalifikačnej štruktúry prevádzkových zamestnancov 

zariadenia školského stravovania na základe počtu prijatých stravníkov,  

• riadenie, usmerňovanie a kontrola zamestnancov kuchyne,  

• zabezpečovanie výroby jedál a nápojov podľa materiálno-spotrebných 

noriem a receptúr pre školské stravovanie, (receptúr pre diétne stravovanie) 

vydaných Ministerstvom školstva SR,  

• zostavovanie jedálnych lístkov v spolupráci s kuchárkou, uplatňovanie zásad 

a zostavovanie jedálnych lístkov,  

• zabezpečovanie výroby jedál a nápojov podľa hygienických požiadaviek a 

zásad správnej výrobnej praxe,  

• dodržiavanie finančných limitov na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka,  

• vypracovanie prevádzkového poriadku, ako aj návrhu na jeho zmenu a 

predloženie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie,  

• zabezpečovanie kontroly pri preberaní surovín a podmienok dodržania 

zdravotnej neškodnosti uskladňovaných surovín,  

• zabezpečovanie pri výrobe pokrmov ich zdravotnú neškodnosť a 

zachovávanie ich výživovej a zmyslovej hodnoty,  

• vedenie kompletnej dokumentácie v oblasti školského stravovania,  

• zabezpečenie materiálno-technického vybavenia zariadenia školského 

stravovania a OOPP podľa profesijných kategórii zamestnancov,  

• kontrolovanie dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov zariadenia 

školského stravovania,  

• zabránenie vstupu do výrobných a skladových priestorov neoprávneným 

osobám,  

• zabezpečovanie komplexnej účtovnej agendy,  

• dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a 

nariadení platných pre školské stravovanie, ďalšie úlohy a pokyny s 

dohodnutým druhom práce a podľa pokynov priameho nadriadeného 

zamestnanca,  

• spolupráca s riaditeľom školy :  

 - pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v čase výdaja  

 stravy v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni  

- pri vypracovaní stravovacieho režimu stanovaním prestávky na jedlo a 

oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo 

zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov 

- pri výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene 

a kultúre stolovania, pri správnych stravovacích návykov detí a žiakov,  
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- pri realizácií celospoločenských programoch podpory zdravia, ovocie a 

zelenina do škôl a školský mliečny program,  

- pri zabezpečovaní diétneho stravovania. 

 

 

 

II.5.f. Hlavná kuchárka 

 

• výroba technologicky náročných teplých jedál a cukrárskych výrobkov,  

• samostatná príprava a výdaj všetkých druhov hlavných jedál, polievok, 

príloh a nápojov,  

• zabezpečovanie výroby jedál a nápojov podľa materiálno-spotrebných 

noriem a receptúr pre školské stravovanie, (receptúr pre diétne stravovanie) 

vydaných Ministerstvom školstva SR – normovanie potravín, dodržiavanie 

druhu a množstva potravín podľa použitej receptúry, dodržiavanie výrobného  

postupu pri príprave pokrmov a nápojov, kontrola hmotnosti hotovej porcie,  

• v spolupráci s vedúcou školskej jedálne zostavovanie jedálnych lístkov, 

časová štruktúra jedálnych lístkov, obsahová štruktúra pokrmov, všeobecné 

zásady a požiadavky na manipuláciu s potravinami,  

• zabezpečovanie výroby jedál a nápojov podľa hygienických požiadaviek a 

zásad správnej výrobnej praxe,  

• dodržiavanie platných bezpečnostných a hygienických predpisov,  

• riadenie, usmerňovanie a kontrola podriadených zamestnancov kuchyne,  

• ďalšie úlohy a pokyny s dohodnutým druhom práce a podľa pokynov 

priameho nadriadeného zamestnanca.  

  

II.5.g. Kuchárka a pomocná kuchárka 

 

• výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál,  

• výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov, 

zabezpečovanie výroby jedál a nápojov podľa materiálno-spotrebných noriem 

a receptúr pre školské stravovanie, vydaných Ministerstvom školstva SR, 

dodržiavanie druhu a množstva potravín podľa použitej receptúry, 

dodržiavanie výrobného postupu pri príprave pokrmov a nápojov, kontrola 

hmotnosti hotovej porcie,  

• zabezpečovanie výroby jedál a nápojov podľa hygienických požiadaviek a 

zásad správnej výrobnej praxe,  

• dodržiavanie platných bezpečnostných a hygienických predpisov,  

• ďalšie úlohy a pokyny s dohodnutým druhom práce a podľa pokynov 

priameho nadriadeného zamestnanca 

-obsluha jednoduchého strojového zariadenia,  

• hrubá príprava surovín na technologické spracovanie,  

• zabezpečenie všetkých pomocných prác v kuchyni,  

• zabezpečenie čistoty skladových priestorov,  
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• zabezpečenie drobných nákupov  

 

II.5.h. Bezpečnostný technik 

1) Je podriadený TEZR.  

2) Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich 

zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na obdobie školského roka.  

3) Bezpečnostný technik vykonáva a zodpovedá za práce určené mu 

v pracovnej náplni. V zásade je to: 

a) Komplexná organizačná a riadiaca práca v oblasti prevencie 

a evidencie úrazov. 

b) Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti BOZP a PO a ich aplikácia 

na podmienky školy 

c) Sústavné sledovanie, zisťovanie, nahlasovanie a sledovanie 

odstraňovania závad a skutočností ohrozujúcich zdravie, bezpečnosť 

alebo  hroziacich následnými škodami. 

d) Plánovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola revízií podľa 

pracovnej náplne 

e) Plánovanie, organizovanie, koordinovanie, kontrola a evidencia 

prípravy pracovníkov v oblasti BOZP a PO, podľa pracovnej náplne 

4) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je oprávnený vydávať 

opatrenia, alebo zasiahnuť do diania v škole príkazom alebo zákazom. 

5) V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých má právo priamo 

požadovať úkony od ostatných pracovníkov školy.  
 

 

Časť III.  

Hospodárska oblasť 

 

 Školu finančne zabezpečuje jej zriaďovateľa to zo štátneho rozpočtu, 

alebo nerozpočtovaných príjmov školy. Svoju hospodársku činnosť vykonáva 

škola v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie  úloh a v súlade s pravidlami 

určenými zriaďovateľom. Hospodárenie sa vykonáva podľa schváleného 

rozpočtu. Škola získava na špecifické ciele aj mimorozpočtové zdroje, hlavne 

z „projektov“ alebo darov.  

III.1.  S p r á v a   m a j e t k u 

 Hnuteľný a nehnuteľný majetok Základnej školy s materskou školou 

Brezovica je majetok, ktorý školy nadobudla od zriaďovateľa delimitáciou. 

 Majetok školy je vedený v inventárnom zozname a delimitačnej 

zmluve. 
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Časť IV.  

Samosprávne a poradné orgány 

IV.1. Samosprávnymi orgánmi sú : 

IV.1.a.  Rada školy  

  Je to 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 riadiacich 

pracovníkov  školy a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na utváraní  

podmienok na výchovu a vzdelávanie na Základnej škole s materskou školou 

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

IV.1.b. Rodičovská rada – Rada rodičovských združení školy 

  Je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy.  Riadi sa svojim 

štatútom a nemá väzby na celoslovenské štruktúry. Tvorí sa z triednych 

rodičovských združení, z ktorých každé má jeden mandát v Rade 

rodičovských združení. Funkčné i organizačné obdobie je školský rok, ktoré 

sa riadi plánom práce a rozpočtom,  uzatvára sa správou predsedu RRZ.  

Schádza sa päťkrát do roka. 

IV.2. Poradnými orgánmi riaditeľa sú: 

IV.2.a. Pedagogická rada 

  Zvoláva ju podľa okolností riaditeľ školy. Jej členmi sú  všetci 

pedagogickí pracovníci školy. 

IV.2.b.  Gremiálna porada 

 Je zložená z vedúcich funkcionárov školy. Zvoláva ju  riaditeľ školy. Rieši 

hlavne operatívne úlohy. 

Časť V.  

Pracovníci školy – ich práva a povinnosti 

 

Každý pracovník je povinný dodržiavať všeobecné právne predpisy, hlavne:  

Zákon 596/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákon o školskej správe 

a samospráve v školstve, 

zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

zákon 433/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákonník práce, 
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zákon 552/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákon o výkone prác vo 

verejnom záujme, 

zákon 553/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákon o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, 

zákon 317/2009 Z.z  Zákon o pedagogických zamestnancoch a k nim 

nadväzujúce právne normy. 

  

 Pracovníci sú ďalej povinní riadne si plniť  svoje povinnosti, 

vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov  a z funkcie, ktorou boli v 

organizácii poverení. 

V.1.  Každý pracovník má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť : 

- plniť príkazy priameho nadriadeného, 

- využívať pracovný čas na plnenie pracovných úloh podľa pracovného 

poriadku 

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

ochrany, 

- ochraňovať majetok v správe školy, riadne hospodáriť a nakladať  s týmto 

majetkom 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, 

V.2.  Každý pracovník má tieto práva : 

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

spoločenského významu, 

- zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na  odpočinok a 

zotavenie po práci, 

- požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie  opatrení, 

potrebných pre bezpečnú prácu, 

- dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok  stanovených v 

Zákonníku práce a KZ, 

- oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom,  

mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa  k 

jeho pracovisku a práci nim vykonávanú. 

V.3. Práva povinnosti a zodpovednosti vedúcich zamestnancov 

Každý vedúci pracovník má okrem práv, povinností  a zodpovednosti 

uvedených v predchádzajúcom bode tieto práva  a povinnosti : 

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

výkon činnosti vlastnej funkcie, 

- priebežne oboznamovať podriadených pracovníkov s predpismi  a 

úlohami, ktoré sa dotýkajú ich činnosti, prerokovávať s nimi  závažné 
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otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh a sledovať  dodržiavanie pracovnej 

disciplíny, 

- vydávať príkazy pracovníkom im podriadeným, 

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

mohlo ohroziť život alebo zdravie pracovníkov, žiakov,  prípadne majetok 

školy, 

- uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných  predpisov pre 

odmeňovanie. 

Časť VI.  

Záverečné ustanovenie 

 

 Organizačný poriadok je záväzný predpis, ktorý ustanovuje vzťahy 

školy k iným inštitúciám, vzťahy a pracovné náplne zamestnancov školy 

a ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou školy. 

 Súčasťou organizačnej normy je: 

 Zriaďovacia listina a Dodatok č. 1 

 Štatút Základnej školy s materskou školou Brezovica 
 

 

Časť VII.  

Zrušovacie ustanovenia 

 

 

Ruší sa organizačný poriadok vydaný 01.09.2012 
 

Časť VIII.  

Účinnosť 

Tento organizačný poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa:        

28. augusta 2014 

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 01. septembra 2014. 

 

V  Brezovici   dňa  28. augusta 2014             Mgr. Tímea Matušeková, rš                                                                                                               


