
SÚKROMNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice 
Súkromná základná škola (ďalej „SZŠ“) 

Súkromné gymnázium (ďalej „SG“) 
 

Dodatok č. 4                                      1  

 

 

 

 

ORGANIZAČNÝ  PORIADOK 

Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice 

 

Dodatok č. 4  

 

 

 

 
Košice                                                                                                                 september 2017 



SÚKROMNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice 
Súkromná základná škola (ďalej „SZŠ“) 

Súkromné gymnázium (ďalej „SG“) 
 

Dodatok č. 4                                      2  

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach upravuje časti vyznačené v tabuľke s účinnosťou od 1. septembra 2017. 

 

 

 

Úprava – všeobecná časť 

Číslo a názov 
časti 

Číslo a názov článku Zmeny 

I. časť 
Všeobecná časť 

Čl. 1 
Identifikačné údaje školy 

Doplnenie nového študijného odboru 
SG 

IV. časť 
Osobitná časť 

Čl. 2 
Pedagogické útvary SZŠ a SG 

Doplnenie zoznamu pedagogických 
zamestnancov poverených výkonom 

špecializovaných činností 

 

Úprava - prílohy 

Číslo prílohy Názov prílohy Zmeny 

2 
Situačná analýza: Štruktúra 

kariérových pozícií 
Aktuálna štruktúra kariérových pozícií 

v školskom roku 2017/2018 

 

 

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach bol prerokovaný v pedagogickej rade a schválený Mgr. Evou Bednárikovou, 
riaditeľkou školy, dňa 30. 08. 2017. 

Mgr. Eva Bednáriková 
                                                                                                                       riaditeľka školy 
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I. ČASŤ 

VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 

Čl. 1 

Identifikačné údaje školy 

 

1. Názov  školy: Súkromná spojená škola (ďalej len „SSŠ“), Starozagorská 8, Košice 

Sídlo SSŠ: Starozagorská 8, 040 23 Košice 

Organizačné zložky SSŠ: 

a) Súkromná základná škola (ďalej len  „SZŠ“), Starozagorská 8, Košice 

b) Súkromné gymnázium (ďalej len  „SG“), Starozagorská 8, Košice 

Kód a názov študijných odborov SG:  7902 J gymnázium 

                                                                7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium 

Súčasti školy: 

a) Súkromný školský klub detí (ďalej len „SŠKD“), Starozagorská 8, Košice 

b) Súkromné centrum voľného času (ďalej len  „SCVČ“), Starozagorská 8, Košice 

Zriaďovateľ školy: Mgr. Eva Bednáriková, fyzická osoba 

Štatutárny orgán: riaditeľka školy 

IČO školy: 42322855 

 
IV. ČASŤ 

OSOBITNÁ ČASŤ 

 

Čl. 2 

Pedagogické útvary SZŠ a SG 

 
1. Pedagogický útvar SZŠ: 

  pedagogický úsek primárneho vzdelávania 

  pedagogický úsek nižšieho sekundárneho vzdelávania 

  úsek SŠKD 

  úsek SCVČ 

 

2. Pedagogický útvar SG: 

 pedagogický úsek nižšieho sekundárneho vzdelávania 

 pedagogický úsek vyššieho sekundárneho vzdelávania 

 

Pedagogický útvar SZŠ a SG organizuje a zabezpečuje v plnom rozsahu výchovu a vzdelávanie 

žiakov školy v rozsahu určenom v Školskom vzdelávacom programe ISCED 1 a ISCED 2  

prostredníctvom vyučovacieho procesu realizovaného v súlade s rozvrhom školy pre príslušný 



SÚKROMNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice 
Súkromná základná škola (ďalej „SZŠ“) 

Súkromné gymnázium (ďalej „SG“) 
 

Dodatok č. 4                                      4  

školský rok a realizáciu záujmovej činnosti i voľnočasových aktivít na základe ponuky školy a 

výberu žiakmi.  

 
3. Organizačná štruktúra zamestnancov pedagogického útvaru SZŠ a SG 

 riaditeľka školy 

 zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie – 

štatutárny zástupca riaditeľky školy 

 pedagogický zamestnanec poverený výkonom kontrolnej činnosti  

 pedagogickí zamestnanci poverení výkonom špecializovaných činností 

a) triedny učiteľ 

b) výchovný poradca 

c) uvádzajúci učiteľ 

d) vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia 

e) koordinátor informatizácie 

f) koordinátor prevencie a zdravotnej výchovy 

g) koordinátor environmentálnej výchovy 

h) koordinátor Žiackej školskej rady a Detského parlamentu 

i) školský knihovník 

j) koordinátor pre vedenie školskej kroniky a školského časopisu 

k) koordinátor realizácie programu Globálnej výchovy v podmienkach školy 

l) koordinátor organizovania výchovných koncertov 

m) koordinátor Európskeho klubu 

n) koordinátor účelového cvičenia a didaktických hier 

o) koordinátor lyžiarskeho a plaveckého výcviku 

p) koordinátor Školy v prírode 

q) koordinátor Školského vzdelávacieho programu 

r) koordinátor pre rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti 

s) koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu  

t) koordinátor výchovy žiakov k ľudským právam 

u) koordinátor pre uplatňovanie metódy CLIL a bilingválne vzdelávanie 

v) koordinátori súťaží 

w) koordinátor vyučujúcich uplatňujúcich vo vyučovaní matematiky metodiku Prof. 

RNDr. Milana Hejného, CSc. 

x) koordinátor projektu Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom 

vzdelávaní 

y) koordinátor voľného času v SŠKD 

 pedagogickí zamestnanci – učitelia 

 vychovávateľky SŠKD 

 vedúci záujmových útvarov 

 


