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Po zaradení Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice rozhodnutím Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2013-6155/26195:2-916 zo dňa 

10. 06. 2013 do siete škôl a školských zariadení a na základe zriaďovacej listiny č. 13/2013 vydanej 

dňa 16. 07. 2013  zriaďovateľkou školy Mgr. Evou Bednárikovou vydávam tento 
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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 zloţky SSŠ: 

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

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

Kód a názov študijného odboru: 7902 J 74  gymnázium 

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 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

1. Organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou Súkromnej spojenej 
školy, Starozagorská 8, Košice. 

2. Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravuje 
vnútornú organizáciu SSŠ, oblasť riadenia a činnosti, organizačnú štruktúru, metódy práce, 
pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia, útvarov a úsekov, určuje deľbu práce, povinnosti, 
práva a zodpovednosť pracovníkov, vnútorné a vonkajšie vzťahy školy. 

3. Organizačný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov školy. 
4. Na základe tohto organizačného poriadku sú vedúci pedagogickí zamestnanci povinní určiť 

rozsah výkonu jednotlivých činností a úloh nimi riadených úsekov – vypracovať pracovné 
náplne zamestnancov v súlade s platnou právnou úpravou. 

5. Školu, jej organizačné zloţky a súčasti riadi riaditeľka školy, ktorú vymenúva a odvoláva na 
návrh  Rady školy zriaďovateľka. 
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Čl. 3 

Právne postavenie a predmet činnosti školy 

1. Právne postavenie školy 

Škola je výchovno – vzdelávacím zariadením. Je súčasťou systému škôl a školských zariadení 
MŠ VV a Š SR. Nadobudnuté vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním ţiakov štátnych škôl  
v súlade. Vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť 
vyplývajúcu z týchto vzťahov. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá nadobúda práva a 
zaväzuje sa k povinnostiam svojím menom. Hospodári s vlastným majetkom, majetkom, 
ktorý jej bol zverený do prenájmu a tieţ s majetkom, ktorý získala darmi z projektovej 
činnosti a z rozpočtu. So zvereným majetkom hospodári a nakladá v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  

 
2. Predmet činnosti v organizačných zloţkách  
 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

Predmetom činnosti Súkromnej základnej školy ako organizačnej zloţky Súkromnej 
spojenej školy je podľa príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) je poskytnúť ţiakom vo svojom vzdelávacom 
programe primárne vzdelanie a niţšie sekundárne vzdelanie. Vzdelávanie sa realizuje v súlade 
so Školským vzdelávacím programom HUMAN ISCED 1 a ISCED 2 so zameraním na 
vzdelávanie ţiakov v anglickom jazyku implementáciou metódy CLIL do vyučovania 
niektorých predmetov.  
Cieľom vzdelávanie je pripravovať ţiakov na štúdium v bilingválnej slovensko-anglickej 
strednej škole a perspektívne  na štúdium v strednej škole so všeobecným zameraním. 
 
SÚKROMNÉ  GYMNÁZIUM 

Predmetom činnosti Súkromného gymnázia ako organizačnej zloţky Súkromnej 
spojenej školy je podľa príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. je poskytnúť v 
osemročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania v gymnáziu niţšie stredné vzdelanie 
a úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) v súlade so školským vzdelávacím 
programom  HUMAN.  

Cieľom vzdelávania je ,najmä pripraviť ţiakov na úspešné štúdium na vysokých školách. 

3. Medzi ďalšie činnosti školy patria: 

 účelovo vyuţívať zverené prostriedky, 

 zabezpečovať personálne a vecné vybavenie pracoviska, 

 zaisťovať ochranu osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, 

 zabezpečovať plnenie úloh na úseku BOZP a PO v rozsahu platnej legislatívy, 

 zabezpečovať archivačnú a skartačnú činnosť. 

 zabezpečovať kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú pedagogickú činnosť, 

 vytvárať potrebné materiálne podmienky pre zamestnancov a ţiakov školy, 
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 zabezpečovať starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok školy, 

 zabezpečovať riadne hospodárenie s majetkom školy, 

 zabezpečovať hospodárne a efektívne vyuţívanie finančných prostriedkov školy, 

 zabezpečovať plnenie úloh na úseku školského stravovania, 

 informovať radu školy o stave, plánoch  a problémoch školy, 

 zabezpečuje plnenie úloh v oblasti registratúry,   

 zabezpečuje plnenie ďalších úloh v zmysle príslušnej legislatívy SR. 

4. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle 
vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie 
a internacionalizmu. Okrem všeobecnej zloţky vzdelávania kladie dôraz na mravnú, etickú, 
estetickú, telesnú, zdravotnú a ekologickú výchovu. 

5. Pri svojej činnosti škola spolupracuje v zmysle platných zákonov a noriem s ďalšími 
subjektmi najmä MŠ V V a Š SR, ŠPÚ, MPC v Prešove, odbor školstva OÚ Košice, 
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach , 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, iné vysoké školy, stredné školy, základné školy, 
materské školy, Rada školy, Rodičovská rada. 

6. Škola poskytuje ţiakom v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. vzdelávanie dennou formou.  
 

Čl. 4 

Hospodárenie školy 

1. Škola svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne z týchto zdrojov : 
 
a) príspevok zo štátneho rozpočtu (podľa  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl  a školských zariadení v znení neskorších  predpisov), 
b) príspevok podielových daní na financovanie SŠKD a SCVČ, 
c) príspevok  rodičov ako zákonných zástupcov ţiakov, 
d) doplnkové zdroje - dary a sponzorské príspevky. 

 
2. Škola vedie svoje účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva.  

 

II. ČASŤ 

RIADENIE A ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE 

 

Čl. 1 

Systémové riadenie 

 

1. Organizačné členenie školy zabezpečujú jej  jednotlivé útvary. Sú to organizačné celky, ktoré 
komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého 
zamerania. Útvary sa členia na úseky, ktoré zabezpečujú úlohy SSŠ vo vzťahu k organizačným 
zloţkám - SZŠ a SG a súčastiam – SŠKD a SCVČ spojené s odlišným odborným, 
organizačným a technickým členením. Jednotlivé útvary a úseky pri výkone svojej činnosti 
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vzájomne spolupracujú. V prípade, ţe sa vybavenie určitej veci dotýka pôsobnosti viacerých 
útvarov (úsekov), zabezpečuje jej vybavenie ten útvar (úsek), ktorý bol riaditeľkou školy 
poverený plnením tejto úlohy.  

 
2. Riaditeľka školy , ako aj jej  ďalší  zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých 

stupňoch riadenia  školy, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom školy 
pracovné úlohy, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny. 

 
3. Riaditeľka školy a ostatní vedúci zamestnanci školy sú v zmysle plánu vnútro školskej 

kontroly priamo zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh a sú povinní 
osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného útvaru alebo úseku, prijímať opatrenia na 
odstraňovanie nedostatkov, hneď o nich informovať riaditeľku školy, prípadne podávať 
návrhy na uplatnenie. 

 

Čl. 2 

Organizačná štruktúra 

 

1. Útvary sú základnými stupňami riadenia a rozhodovania. Sú organizované podľa hlavných 
druhov činností školy. 
 
Útvary školy: 
 

A. Útvar  riaditeľky  školy 
 
B. Pedagogický útvar SZŠ : 
a) pedagogický úsek primárneho vzdelávania , 
b) pedagogický úsek niţšieho sekundárneho vzdelávania. 
 
C.  Pedagogický útvar SG : 

            a) pedagogický úsek niţšieho sekundárneho vzdelávania, 
b) pedagogický úsek vyššieho sekundárneho vzdelávania. 
 

            D. Ekonomicko – správny útvar SZŠ a SG 
 

Čl. 3 

Riadenie školy a zodpovednosť 

 
A. Útvar  riaditeľky  školy 

1. Školu riadi riaditeľka školy, ktorú vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy zriaďovateľka, 
ktorej zodpovedá za svoju činnosť. Riaditeľka je štatutárnym orgánom školy a je 
oprávnená konať v mene školy vo všetkých veciach. 

2. Riaditeľka školy rozhoduje, riadi, zodpovedá a predkladá na schválenie veci v 
rozsahu zákona č. 596/2003 Z. z. 

 

V organizačnej zloţke Súkromná základná škola rozhoduje, najmä o: 

a) prijatí ţiaka do školy, 
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b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzke, 
c) dodatočnom odloţení plnenia povinnej školskej dochádzky ţiaka, 
d) oslobodení ţiaka od povinnosti dochádzať do školy, 
e) oslobodení ţiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich 

častí,  
f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 
g) uloţení výchovných opatrení, 
h) povolení vykonať komisionálnu skúšku, 
i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 

nie je ţiakom školy, 
j) určení príspevku zákonného zástupcu ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

za starostlivosť poskytovanú ţiakovi v škole a v školskom zariadení, 
k) individuálnom vzdelávaní ţiaka,  
l) vzdelávaní ţiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky 

so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,  
m) individuálnom vzdelávaní ţiaka v zahraničí,  
n) umoţnení štúdia ţiaka podľa individuálneho učebného plánu, 
o) prijatí ţiaka so ŠVVP na základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu a písomného 

vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

p) zásadných otázkach personálnej a mzdovej politiky, 

q) majetku a ostatných prostriedkoch zverených škole do správy v rámci platných 
predpisov, 

r) deľbe práce, riadi činnosť zamestnancov. 
  

V organizačnej zloţke Súkromné gymnázium rozhoduje, najmä o: 
 

a) prijatí ţiaka na štúdium na strednú školu, 
b) oslobodení ţiaka od povinnosti dochádzať do školy, 
c) oslobodenie ţiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí, 
d) umoţnení štúdia ţiaka podľa individuálneho učebného plánu, 
e) povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,  
f) prerušení štúdia,  
g) povolení zmeny študijného odboru alebo učebného odboru,  
h) preradení ţiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky 
i) povolení opakovať ročník,  
j) uloţení výchovných opatrení,  
k) povolení vykonať komisionálnu skúšku,  
l) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 

nie je ţiakom školy,  
m) priznaní štipendia,  
n) určení príspevku zákonného zástupcu ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

za starostlivosť poskytovanú ţiakovi v škole a v školskom zariadení,  
o) uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,  
p) individuálnom vzdelávaní ţiaka,  
r) vzdelávaní ţiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky 

so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, 
s) prijatí ţiaka so ŠVVP na základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu a písomného 

vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
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s) zásadných otázkach personálnej a mzdovej politiky, 

t) majetku a ostatných prostriedkoch zverených škole do správy v rámci platných 
predpisov, 

t) deľbe práce, riadi činnosť zamestnancov. 
 
 

Zodpovedá za : 
 

a) dodrţiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, 
b) vypracovanie a dodrţiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného 

programu, 
c) dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

činnosti školy a školského zariadenia, 
d) úroveň výchovno – vzdelávacej práce školy a školského zariadenia, 
e) prípravu uznesení z pedagogickej rady a opatrení pracovných porád, prijímanie 

a riešenie prípadných sťaţností, podnetov a návrhov, 
f) vypracovávanie rozvojových projektov zamestnancami školy, 
g) kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania, 
h) zaznamenávanie údajov do centrálneho registra pedagogických zamestnancov, 

odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, 
i) kaţdoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov. 
 

Vydáva: 
 

a) organizačný poriadok školy, 
b) pracovný poriadok školy, 
c) školský poriadok(prerokovaný   v pedagogickej rade a rade školy), 
d) prevádzkový poriadok školy(schvaľuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

v Košiciach ), 
e) prevádzkové poriadky pre telocvičňu, odborné učebne a pracoviská, ktoré bliţšie určujú 

organizáciu a bezpečnosť prevádzky( vypracúva technik BOZP), 
f) rokovací poriadok pedagogickej rady, 
g) školský vzdelávací program ,ktorý si môţe zriaďovateľka vyţiadať, 
h) plán práce školy na príslušný školský rok(schvaľuje  pedagogická rada), 
i) vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej legislatívy, rozpracované 

na podmienky školy, 
j) vydáva zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 32 ods.3 zákona č.317/2009 Z. z. 

o pedagogických a odborných zamestnancoch  v pracovnom poriadku, 
k) v súlade s § 32 ods.3 zákona č.317 /2009 Z. z. o pedagogických a odborných 

zamestnancoch vnútorný predpis , v ktorom určuje štruktúru kariérových pozícií po 
prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľkou, 

l) ročný plán kontinuálneho vzdelávania po vyjadrení zriaďovateľky. 
 
Poskytuje zriaďovateľke: 
 

a) údaje o školskom registri ţiakov k 15.septembru príslušného školského roku, 
b) zoznam všetkých zapísaných ţiakov prijatých do 1.ročníka SZŠ, 
c) zoznam prijatých ţiakov do 1.ročníka SG, 
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d) údaje zo školského registra zamestnancov v zmysle § 58 zákona č.317/2009 Z. z. 
o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15.septembru príslušného školského roku. 

 
Predkladá zriaďovateľke na schválenie a rade školy na prerokovanie: 
 

a) návrh na počty prijímaných ţiakov, 
b) návrhy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných 

predmetov a predpokladané počty v týchto predmetoch, 
c) návrh rozpočtu, 
d) správu o výchovno –vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods.5 

písm. e) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, 
e) správu o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia, 
f) koncepčný zámer rozvoja školy a školského zariadenia rozpracovaný najmenej na 2 roky 

a kaţdoročne jeho vyhodnotenie, 
g) informáciu o pedagogicko- organizačnom a materiálno –technickom zabezpečení 

výchovno –vzdelávacieho procesu. 
 
Vymenúva :  
 

a) vedúcich zamestnancov na miesta ďalších vedúcich zamestnancov, u ktorých výberové 
konanie neurčuje pracovný pomer, 

b) komisiu na komisionálne preskúšanie, 
c) inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu, 
d) škodovú komisiu, 
e) stravovaciu komisiu, 
f) komisiu pre prešetrenie a odškodnenie registrovaného školského úrazu. 

 
Schvaľuje: 
 

a) rozvrh hodín na príslušný školský rok( po prerokovaní v pedagogickej rade), 
b) rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a pridelenie triednictva, 
c) rozvrh pedagogických dozorov, 
d) výchovné opatrenia ţiakom ( po prerokovaní v pedagogickej rade), 
e) plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií, 
f) nadčasovú prácu všetkých zamestnancov, 
g) pracovné cesty zamestnancov, 
h) plán dovoleniek, 
i) poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekáţkach v práci zo strany 

zamestnanca , 
j) vnútorné dokumenty školy, 
k) organizačnú štruktúru školy a určuje jednotlivé útvary, 
l) plány úloh školy a kontroluje ich plnenie. 

 
Spolupracuje s/so: 
 

a) zriaďovateľkou školy, Okresným úradom v Košiciach, Magistrátom mesta Košice, 
Košickým samosprávnym krajom, Miestnym úradom KVP, 
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b) školami a školskými zariadeniami, 
c) nadriadenými orgánmi, 
d) Radou školy a rodičovskou radou, 
e) spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v meste a na ostatných úrovniach. 

 
3. Okrem zákonných povinností vyplývajúcich z funkcie riaditeľa školy uvedených v § 5 

zákona č. 596/2003 Z. z. má predovšetkým tieto právomoci, povinnosti a 
zodpovednosť: 

 

 uzatvára pracovné zmluvy, 

 stará sa o plnenie úloh BOZP a PO, 

 zvoláva a vedie porady. 
 
4. Riaditeľka školy na úseku ekonomiky školy zodpovedá za tieto činnosti, ktorými 

poveruje zamestnancov školy v súlade s ich pracovným zaradením: 
 

 v zmysle POP VV a Š  MŠ SR, plánu práce školy, štatútu školy, pracovného 
a organizačného poriadku školy, školského poriadku,  pracovnej náplne usmerňuje 
a kontroluje realizáciu výchovno-vzdelávacích cieľov v škole i mimoškolskú činnosť, 

 príprava podkladov pri uzatváraní hospodárskych zmlúv s inými právnymi subjektami, 

 príprava podkladov pre hospodárske zmluvy na projektové práce a kontroluje 
dodrţiavanie termínov a správnosť fakturácie za projektové práce, 

 zabezpečuje prevádzku školy po ekonomickej a hospodárskej stránke, riadi, organizuje 
a kontroluje hospodársku agendu, 

 riadi ekonomiku organizácie, vypracúva podklady k spracovaniu ročného rozpočtu školy 
a ročného plánu na neinvestičné a stavebné práce, rekonštrukcie, nadstavby, prístavby 
a adaptácie.  

 vypracováva celkový rozpočet ročných výdavkov na údrţbu, 

 vykonáva dozor nad dodrţiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom 
hospodárení a vypracováva návrh opatrení na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu, 

 spoločne so zamestnancom (osobou) povereným (poverenou) vykonávať funkciu 
bezpečnostného technika školy zabezpečuje a kontroluje vykonávanie revízií elektrických 
inštalácií, bleskozvodu a iných zariadení, vrátane odstránenia závad, zodpovedá 
za evidenciu a prideľovanie ochranných pracovných prostriedkov, 

 sleduje príjmy a výdavky školy, 

 zabezpečuje priebeţné hospodárenie počas celého roku, 

 vypracúva návrhy na presun finančných prostriedkov, 

 poveruje zamestnancov vykonávaním inventarizácie majetku,  

 priebeţne sleduje právne predpisy týkajúce sa ekonomicko – hospodárskych 
a personálnych aspektov a ich zmeny a podľa nich usmerňuje činnosť zodpovedných 
zamestnancov, 

 organizuje a vykonáva vnútornú kontrolu a priebeţnú kontrolu v oblasti ekonomicko – 
technických činností školy. 

 kontroluje vyhotovovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, stanovuje 
limit pokladne, 
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 zabezpečuje, koordinuje a sumarizuje príjem a výdaj finančných prostriedkov spojených 
s priamymi a nepriamymi akciami školy, 

 zabezpečuje styk s bankou.  

5. Riaditeľka školy vymenúva a odvoláva z funkcie zástupcov riaditeľky školy. 
6. Riaditeľka školy vymenúva a odvoláva svojho štatutárneho zástupcu. 
7. Riaditeľku školy  zastupuje v čase jeho neprítomnosti poverený zástupca štatutárneho orgánu. 
8. Iní zamestnanci sú oprávnení robiť za školu právne úkony nutné k plneniu pracovných úloh 

v prípadoch, keď je to stanovené v tomto organizačnom poriadku a v ostatných vnútorných 
organizačných normách. 

9. Oprávnenie zastupovať školu navonok iným ako štatutárnym orgánom alebo zástupcom 
štatutárneho orgánu vzniká na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom. 
V poverení okrem všeobecných náleţitostí musí byť vymedzený rozsah poverenia. 

10. Kaţdý riadiaci zamestnanec je povinný určiť si svojho zástupcu, ktorý ho v čase 
neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu povinností, práv a zodpovednosti 

11. Zástupca i zastupovaný sú povinní pri odovzdávaní funkcie na zastupovanie sa navzájom 
informovať o priebehu a stave nedokončených úloh a o stave iných dôleţitých vecí. 

 

Riaditeľka školy ďalej: 

a) prijíma všetkých zamestnancov školy do pracovného pomeru a v súvislosti s tým 
zabezpečuje vyhotovenie pracovných zmlúv, 

b) uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a tieto práce 
kontroluje, 

c) uzatvára dohody o zmene pracovných podmienok stanovených v pracovnej zmluve, 
d) rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami školy dohodou, výpoveďou, okamţitým 

zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe, 
e) preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce, 
f) určuje nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek, 
g) vysiela zamestnancov na pracovné cesty, 
h) poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekáţkach v práci zo strany zamestnanca 

a pri prekáţkach z dôvodu všeobecného záujmu, 
i) nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne 

o vhodnejšej úprave pracovného času, 
j) určuje vecné náplne pracovných činností všetkých kategórií zamestnancov školy, 
k) schvaľuje prihlášku na ďalšie štúdium zamestnancov školy, 
l) rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich úľavách a hospodárskom 

zabezpečení študujúcich popri zamestnaní, 
m) rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas 

školského roku v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby, rekreácia), 
n) posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to ich zaraďuje do príslušných 

platových tried a stupňov podľa príslušných mzdových predpisov, 
o) zabezpečuje vyhotovenie  určenia platu ako aj ďalšieho finančného ohodnotenia, ktoré 

súvisí s platovými náleţitosťami zamestnancov, 
p) rozhoduje o platových postupoch pedagogických zamestnancov, 
r) priznáva odmeny a všetky ďalšie pohyblivé zloţky mzdy v zmysle platných mzdových 

predpisov, 
s) priznáva a odníma osobné príplatky podľa vnútorného mzdového predpisu, ktorý vydáva, 
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t) priznáva náhradu miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie, vrátane náhrad miezd 
za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekáţkach v práci, 

u) prideľuje vyučovacie hodiny externým učiteľom a podľa nadobudnutej kvalifikácie určuje 
odmeny za externé vyučovanie, 

v) priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade s platnými 
mzdovými predpismi, 

w) zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces zamestnávaním kvalifikovaných zamestnancov 
podľa nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle 
vyhlášky č.  437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné poţiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických 
pracovníkov v znení neskorších predpisov, 

x) sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy v zmysle platných právnych 
predpisov, 

y) vykonáva hospitačnú a kontrolnú činnosť, alebo poveruje jej vykonávaním. 
 
 
B. Pedagogický útvar SZŠ : 
     a) pedagogický úsek primárneho vzdelávania , 
     b) pedagogický úsek niţšieho sekundárneho vzdelávania. 
 
    Pedagogický útvar SZŠ: 
 
   •  je priamo riadený zástupkyňou riaditeľky školy, 
   •  tvoria ho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riaditeľka školy 

 

Zástupkyňa 
riaditeľky školy 

 

úsek niţšieho 
sekundárneho vzdelávania 

 

úsek primárneho 
vzdelávania 

 

úsek SŠKD 

 

metodické zdruţenie 
 

metodické zdruţenie 
 

predmetové komisie 
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C.  Pedagogický útvar SG : 
      a) pedagogický úsek niţšieho sekundárneho vzdelávania, 
      b) pedagogický úsek vyššieho sekundárneho vzdelávania. 
 
     Pedagogický útvar SG: 
 
    •  pedagogický úsek niţšieho sekundárneho vzdelávania v školských rokoch 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 je priamo riadený riaditeľkou školy, zabezpečovanie   
niektorých úloh a výkon kontrolnej činnosti vedenia pedagogickej dokumentácie je v pracovnej 
náplni povereného pedagogického zamestnanca, 
    •  pedagogický úsek vyššieho sekundárneho vzdelávania je priamo riadený zástupkyňou       
riaditeľky školy, 
 
 
 
    •     tvoria ich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Zástupkyňa  riaditeľky  školy pre primárne vzdelávanie  v organizačnej zloţke  - 
Súkromná základná škola  

Zástupkyňa  riaditeľky  školy zodpovedá,  najmä za: 
 

a) pridelenie úväzkov učiteľom podľa aprobačných predmetov, 
b) vypracovanie rozvrhu hodín na príslušný školský rok vrátane dozorov a pohotovosti, 
c) pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ISCED 1, 
d) úroveň práce metodických orgánov a výkon hospitačnej činnosti na svojom úseku, 
e) riadi a organizuje prácu triednych učiteľov a učiteľov zaradených do príslušnej skupiny 

riadiaceho úseku, 
f) zodpovedá za správne vedenie pedagogickej dokumentácie, 
g) prípravu podkladov pre rokovanie PR, pracovných porád a ich vedenie, 
h) spracováva podklady pre riaditeľa školy podľa plánu činnosti, 
i) zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich pre neho a ním riadený úsek 

z právnych predpisov a vnútorných predpisov školy, 

 

Riaditeľka školy 

úsek niţšieho 
sekundárneho vzdelávania 

predmetové komisie 

Zástupkyňa 
riaditeľky školy 

úsek vyššieho 
sekundárneho vzdelávania 

predmetové komisie 

poverený pedagogický 
zamestnanec 
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j) dodrţiavanie termínov, 
k) zúčastňuje sa na príprave plánu práce školy a príprave rozpočtu školy, 
l) podieľa sa na tvorbe a dodrţiavaní vnútorných noriem školy, 
m) včasné informovanie riaditeľky školy o všetkých závaţných skutočnostiach, ktoré majú 

vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť na úseku, ktorý priamo riadi, 
n) uplatňovanie zásad odmeňovania za prácu, podľa platných predpisov pre odmeňovanie, 
o) zvoláva pracovné porady, 
p) kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov, 
q) archivovanie pedagogickej dokumentácie, 
r) koordináciu výcvikov, výletov, exkurzií, besied, súťaţí a pod. na zverenom úseku, 
s) kvalifikované zastupovanie za neprítomných zamestnancov, 
t) zabezpečuje prípravu podkladov pre tvorbu miezd zamestnancov (evidencia 

odpracovaných hodín , dochádzky zamestnancov, mesačné výkazy zastupovania). 
 

2. Zástupkyňa riaditeľky školy pre niţšie sekundárne vzdelávanie v organizačnej zloţke – 
Súkromná základná škola 

Zástupkyňa  riaditeľky  školy zodpovedá,  najmä za: 
 

a) pridelenie úväzkov učiteľom podľa aprobačných predmetov, 
b) vypracovanie rozvrhu hodín na príslušný školský rok vrátane dozorov a pohotovosti, 
c) vypracovanie plánu sťahovania skupín na vyučovanie cudzích jazykov, NBV, INV, 
d) úroveň práce metodických orgánov a výkon hospitačnej činnosti na svojom úseku, 
e) riadi a organizuje prácu triednych učiteľov a učiteľov zaradených do príslušnej skupiny 

riadiaceho úseku, 
f) správne vedenie pedagogickej dokumentácie, 
g) prípravu podkladov pre rokovanie pedagogických rád, pracovných porád a ich vedenie, 
h) spracováva podklady pre riaditeľa školy podľa plánu činnosti, 
i) dodrţiavanie termínov, 
j) zúčastňuje sa na príprave plánu práce školy a príprave rozpočtu školy, 
k) podieľa sa na tvorbe a dodrţiavaní vnútorných noriem školy, 
l) dodrţiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, plnenie uznesení PR 

a opatrení z pracovných porád pedagogickými zamestnancami svojho úseku, 
m) včasné informovanie riaditeľky školy o všetkých závaţných skutočnostiach, ktoré majú 

vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť na úseku, ktorý priamo riadi, 
n) zvoláva pracovné porady, 
o) kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov, 
p) archivovanie pedagogickej dokumentácie, 
q) kvalifikované zastupovanie za neprítomných zamestnancov, 
r) zabezpečuje prípravu podkladov pre tvorbu miezd zamestnancov (evidencia 

odpracovaných hodín , dochádzky zamestnancov, mesačné výkazy zastupovania). 
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3. Pedagogický zamestnanec poverený výkonom kontrolnej činnosti v organizačnej zloţke 
– Súkromné gymnázium 

Pedagogický zamestnanec zodpovedá,  najmä za: 
 

a) pridelenie úväzkov učiteľom podľa aprobačných predmetov, 
b) vypracovanie rozvrhu hodín na príslušný školský rok vrátane dozorov a pohotovosti, 
c) vypracovanie plánu sťahovania skupín na vyučovanie cudzích jazykov, NBV, INV, 
d) úroveň práce metodických orgánov a výkon hospitačnej činnosti na svojom úseku, 
e) riadi a organizuje prácu triednych učiteľov a učiteľov zaradených do príslušnej skupiny 

riadiaceho úseku, 
f) správne vedenie pedagogickej dokumentácie, 
g) prípravu podkladov pre rokovanie PR, pracovných porád a ich vedenie, 
h) spracováva podklady pre riaditeľa školy podľa plánu činnosti, 
i) dodrţiavanie termínov, 
j) zúčastňuje sa na príprave plánu práce školy a príprave rozpočtu školy, 
k) podieľa sa na tvorbe a dodrţiavaní vnútorných noriem školy, 
l) dodrţiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, plnenie uznesení PR 

a opatrení z pracovných porád pedagogickými zamestnancami svojho úseku, 
m) včasné informovanie riaditeľky školy o všetkých závaţných skutočnostiach, ktoré majú 

vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť na úseku, ktorý priamo riadi, 
n) zvoláva pracovné porady, 
o) kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov, 
p) archivovanie pedagogickej dokumentácie, 
q) kvalifikované zastupovanie za neprítomných zamestnancov, 
r) zabezpečuje prípravu podkladov pre tvorbu miezd zamestnancov (evidencia 

odpracovaných hodín , dochádzky zamestnancov, mesačné výkazy zastupovania). 

4. Zástupkyňa riaditeľky školy pre SŠKD 

Zástupkyňa riaditeľky školy zodpovedá, najmä za: 
 

a) určenie priamej výchovnej práce vychovávateliek, 
b) vypracovanie rozvrhu hodín na príslušný školský rok, 
c) úroveň práce a výkon hospitačnej činnosti na svojom úseku, 
d) dodrţiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, plnenie uznesení PR 

a opatrení z pracovných porád pedagogickými zamestnancami svojho úseku, 
e) kvalifikované zastupovanie za neprítomných zamestnancov, 
f) zabezpečuje prípravu podkladov pre tvorbu miezd zamestnancov (evidencia 

odpracovaných hodín , dochádzky zamestnancov, mesačné výkazy zastupovania). 
g) prípravu podkladov pre rokovanie PR, pracovných porád a ich vedenie, 
h) spracováva podklady pre riaditeľa školy podľa plánu činnosti, 
i) dodrţiavanie termínov, 
j) správne vedenie pedagogickej dokumentácie, 
k) včasné informovanie riaditeľky školy o všetkých závaţných skutočnostiach, ktoré majú 

vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť na úseku, ktorý priamo riadi, 
l) archivovanie všetkých písomností svojho úseku. 
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D. Ekonomicko-správny útvar SZŠ a SG 
 
Ekonomicko-prevádzkový úsek komplexne zabezpečuje ekonomicko-personálne činnosti 
a technicko-prevádzkovú údrţbu priestorov školy.  
 
 

       

 

 

 

 

Ekonomicko-správny útvar zodpovedá,  najmä za:  

a) zabezpečuje všetky hospodársko-prevádzkové a personálno-mzdové záleţitosti SSŠ, jej 
organizačných zloţiek a súčastí a je za ne zodpovedný, 

b) konzultuje návrh rozpočtu s riaditeľkou školy a zdôvodňuje ho na rokovaniach so 
zriaďovateľkou, 

c) vypracúva schválený rozpočet podľa príslušných predpisov a sleduje jeho priebeţné 
čerpanie, 

d) zodpovedá za vedenie pokladnice, 
e) vedie účtovnú evidenciu, 
f) zabezpečuje úhrady faktúr a ich riadnu evidenciu, 
g) vedie kompletnú agendu zamestnancov školy a je za ňu zodpovedný, 
h) vo svojej činnosti dbá na dodrţiavanie všetkých zákonov a platných predpisov, 
i) dozerá na hospodárenie s majetkom školy a zvereným majetkom, vykonáva inventarizáciu 

majetku školy, 
j) zabezpečuje upratovanie školských priestorov a údrţbu školského areálu, dezinfekciu, 
k) vedie registratúru školy a zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností, 
l) zabezpečuje styk s verejnosťou, 
m) plní ďalšie úlohy podľa popisov práce svojich zamestnancov. 
 

Zamestnanci ekonomicko-správneho útvaru školy 

1. Ekonómka, účtovníčka školy 

Je priamo podriadená riaditeľke školy a zodpovedá za tieto činnosti: 
a) zabezpečuje kompletnú personálnu agendu školy vrátene odmeňovania, 
b) spracúva kompletnú mzdovú agendu, 
c) zabezpečuje včasné vydávanie pracovných zmlúv a platových dekrétov pre všetkých 

pracovníkov školy v zmysle platných predpisov, 
d) zabezpečuje ročné zúčtovanie poistného zamestnancov, 
e) zabezpečuje vydávanie potvrdení pri ukončení zamestnania,  

 

Riaditeľka školy 

 

Administratívna pracovníčka 
(sekretárka, hospodárka školy) 

 

 

Upratovačka 
 

Ekonómka, účtovníčka 

 

Technik 
BOZP a PO 
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f) vedie osobné spisy pre všetkých zamestnancov školy, 
g) sleduje platné právne predpisy týkajúce sa ekonomicko-hospodárskych a personálnych 

aspektov a v súlade s nimi vykonáva svoju činnosť, 
h) vypracúva podklady k rozpočtu na kalendárny rok, 
i) spracúva štvrťročné štatistické výkazy pre ŠÚ SR,  
j) komplexné zabezpečenie účtovníckej agendy školy podľa platných predpisov,  
k) vykonáva mesačne zúčtovanie pokladničných a bankových operácií ,  
l) robí predkontácie jednotlivých dokladov podľa účtovnej osnovy a systematicky prevádza 

zaúčtovanie jednotlivých účtovných operácií, 
m) zostavuje mesačné a ročné výkazy,  zabezpečuje registratúru účtovných dokladov, 
n) prevádza pravidelnú kontrolu zostatkov na jednotlivých účtoch, 
o) eviduje došlé faktúry a zabezpečuje ich úhradu, predkladá na schválenie riaditeľke školy, 
p) zabezpečuje správu majetku školy (DHM, OTE) podľa platných predpisov, 
q) zodpovedá za inventarizáciu majetku školy a vedie jeho evidenciu, zabezpečuje jeho 

inventarizáciu minimálne jedenkrát do roka,  
r) vypracováva vnútorné smernice ekonomického charakteru a predkladá ich riaditeľke 

školy na schválenie, 
s) ochranu osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, 
t) zodpovedá za bezpečnosť informačného systému, ktorý vyuţíva.  

2. Administratívna pracovníčka školy – sekretárka, hospodárka školy 

Je priamo podriadená riaditeľke školy a v rámci svojej pôsobnosti administratívnej pracovníčky 
vykonáva komplexnú a samostatnú prácu pri vedení sekretariátu a v oblasti administratívy.  

Zodpovedá za tieto činnosti: 

 

a) plnenie administratívnych úloh v oblasti evidencie pošty, jej  odosielania, školskej 

elektronickej pošty a s tým súvisiacu registratúru podľa pokynov riaditeľky školy 

a v súlade s registratúrnym poriadkom školy, 

b) v spolupráci s poverenou zamestnankyňou školy realizuje objednávky predpísaných 

školských tlačív v poţadovanom čase a potrebnom mnoţstve,  

c) zabezpečuje komunikáciu so zákonnými zástupcami ţiakov, zamestnancami školy 

a verejnosťou podľa pokynov riaditeľky školy, 

d) administráciu Rozhodnutí riaditeľky školy,  

e) administráciu Zmlúv o štúdiu ţiaka, 

f) vedenie aSc agendy a s tým súvisiace výstupy, tlač vysvedčení, odpisov vysvedčení pre 

ţiakov školy, 

g) výber a spravovanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie aktivít školy, 

h) vedie pokladničnú knihu a zodpovedá za finančné prostriedky, ktoré jej boli zverené, 

i) vyhotovenie potvrdení návštevy školy pre ţiakov, 

j) spracovávanie upozornení zákonných zástupcov ţiakov v prípade neplnenia povinností 

v oblasti povinných platieb, 
k) po súhlase svojho nadriadeného vybavuje objednávky pre školu a následne vedie knihu 

objednávok školy, 
l) spracovanie štatistických výkazov za školu, za zriaďovateľa a web aplikácie pre KŠÚ 

a UIPŠ, 
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m) štatistické spracovanie prijímacieho konania, 
n) elektronicky spracúvať údaje o ţiakoch a rodičoch, zoznamy ţiakov, 
o) viesť ústredný inventár školy a dielčí inventár vedúcich kabinetov, 
p) vykonávať ďalšie činnosti organizačného a kontrolného charakteru, ktorými ju poverí 

riaditeľka školy. 

3. Technik BOZP a PO 

Je priamo podriadený riaditeľke školy a zodpovedá za tieto činnosti: 
a) vypracovanie plánu revízii a kontrol v zmysle platných právnych predpisov, 
b) zabezpečenie odstránenia zistených nedostatkov pri revíziách a kontrolách, 
c) pravidelné školenia zamestnancov v oblasti BOZP, 
d) kompletné a správne vedenie dokumentácie súvisiacej s BOZP v škole, 
e) bezpečnostné značenie v areáli školy, 
f) prešetrovanie príčin registrovaných školských úrazov. 

4. Upratovačka 

Je priamo podriadený riaditeľke školy a zodpovedá za tieto činnosti: 
a) zametanie a stieranie podlahy, 
b) vynášanie smetí, 
c) utieranie prachu, 
d) umývanie a dezinfekciu sociálnych zariadení, 
e) udrţiavanie čistoty presklených okien a dverí, 
f) umývanie dverí, 
g) písomne upozorniť riaditeľku školy na závaţné nedostatky a závady na školskom 

zariadení, 
h) dbať na uzamykanie učební, pracovní, zborovne a spojovacích dvier, 
i) odstrániť prach z počítačových zostáv, vyleštiť monitory, 
j) vysávať koberce v odpočinkových  častiach učební, omiesť pavučiny, 
k) vyčistiť varné nádoby na kávu a čaj, 
l) v prípade potreby umyť znečistené poháre a riad 
m) v jesennom období zametať lístie z chodníka pred vstupnou bránou a zo schodiska pred 

vchodom, v zimnom období odstraňovať sneh z chodníka pred vstupnou bránou, 
n) efektívne vyuţívanie čistiacich prostriedkov, 
o) skontrolovanie zverených priestorov, vypnutie elektrických spotrebičov, zatvorenie 

všetkých okien po ukončení upratovania. 

 
Čl. 4 

Poradné orgány a komisie 

1. K zabezpečeniu operatívnej i plánovanej koordinácie činnosti, spracovaniu a posudzovaniu 
návrhov na riešenie koncepcií rozvoja, riadenia i hospodárenia, zriaďuje riaditeľka školy 
poradné orgány a komisie, ktorých činnosť sa riadi ich plánmi práce. Rozhoduje o ich zloţení 
a spôsobe rokovania. 
Poradnými orgánmi sú: 
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 Pedagogická rada školy (ďalej PR) - zvoláva ju podľa plánu práce školy a v prípade 
potreby riaditeľka školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.  

a) je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá spája 
zodpovednosť jednotlivca (riaditeľku školy) so skupinovým poradenstvom ostatných 
pedagogických zamestnancov školy, 

b) predstavuje najdôleţitejší odborný poradný orgán skupinového odborno-
pedagogického  riadenia v škole, 

c) je najvyšším poradným orgánom riaditeľky školy, 
d) jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku 

pedagogickej rady. 

 Porada vedenia - zvoláva ju riaditeľ školy zvyčajne raz do týţdňa. Jej členmi sú riaditeľ 
školy, zástupca riaditeľa školy, sekretárka a výchovný poradca. 

 Operatívna porada rozšíreného vedenia školy – zvoláva ju riaditeľka školy v 
prípadoch, ktoré neznesú odklad. 

a) prerokúva najaktuálnejšie a rozhodujúce otázky celkovej činnosti školy, 
b) podľa obsahu rokovania prizýva riaditeľka školy na poradu aj ďalších pedagogických 

zamestnancov, najmä vedúcich metodických orgánov, vedúcich predsedov komisií, 
zástupcu rodičovskej rady a školskej rady, prípadne iné osoby. 

 Odborné komisie – riaditeľ zriaďuje ako stále, alebo dočasné podľa potreby. Pôsobnosť 
a spôsob rokovania stálych komisií upravujú vnútorné predpisy alebo ich rokovacie 
poriadky. Ide najmä o: 

 Výchovnú komisiu – rieši závaţné výchovné problémy ţiakov za účasti výchovného 
poradcu, triedneho učiteľa a zákonných zástupcov ţiakov, 

 Prijímaciu komisiu - je poradný orgán riaditeľa školy zriadený v zmysle § 67 ods. 1 
zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej: „Na zabezpečenie 
prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie 
študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako 
svoj poradný orgán“. 

       Prijímacia komisia je zloţená z/zo: 
a) stálych členov 

           - interných 
           - externých 

Stálych členov prijímacej komisie menuje riaditeľ školy a menuje ich najneskôr do 
31.12. Predsedom prijímacej komisie je spravidla riaditeľka školy alebo pedagogický 
zástupca riaditeľky. Ďalšími stálymi internými členmi  sú  výchovný poradca, vedúci  
PK matematiky, vedúci PK CJ a vedúci PK  slovenského jazyka a literatúry. Riaditeľka 
školy môţe po dohode menovať do prijímacej komisie aj stálych externých členov, 
ktorí nie sú zamestnanci školy, a to spravidla zástupcu z Rady školy a  Rady rodičov. 

b) nestálych členov 

 Inventarizačnú komisiu – zaoberá sa inventarizáciou a správou majetku v zmysle 
platných predpisov. 

 Vyraďovaciu komisiu – posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyradenie 
navrhovaných predmetov. 

 Likvidačnú komisiu – realizuje likvidáciu predmetov odsúhlasených vyraďovacou 
komisiou a schválených riaditeľkou školy. 
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 Škodovú komisiu – poradný orgán riaditeľky školy v otázkach uplatňovania práv na 
náhradu škody spôsobenej zamestnancom, alebo neznámym páchateľom. 

 Komisiu pre komisionálne skúšky – je zloţená z predsedu, 2 členov – prísediaceho 
a skúšajúceho. 

 Komisiu  ochrany a bezpečnosti pri práci  

 Rada školy  

- je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 
záujmy, záujmy ţiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy 
v oblasti výchovy a vzdelávania, 

- plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných 
zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu 
a vzdelávanie, 

- jej poslanie, činnosť a zloţenie sú vymedzené v zákone č. 596/2003 Z. z. 

 Detský parlament a Ţiacka školská rada, ktorých pôsobenie je vymedzené 
v § 26 zákona č.596/2003 Z. z.. 

 Rodičovská rada  

- je iniciatívnym orgánom rodičov ţiakov školy, 

- na úrovni spolupráce koordinuje partnerské vzťahy rodič – učiteľ – ţiak, 

- pracuje podľa vlastného plánu a riadi sa predpismi pre rodičovské zdruţenie. 

 Ďalšie poradné orgány môţe riaditeľka školy zriaďovať podľa potreby. 
 

 

III. ČASŤ 

METÓDY PRÁCE 

 

Čl. 1 

Základné zásady, nástroje a metódy práce 

 

1. Zamestnanci na jednotlivých stupňoch riadenia úzko spolupracujú, poskytujú si odborné 
informácie a pracovné podklady a podľa potreby sa zúčastňujú na plnení spoločných úloh. 

2. Zamestnanci plnia úlohy podľa platných právnych predpisov, pracovného poriadku, 
vnútorných predpisov a ostatných predpisov. 

3. Na zabezpečenie úloh školy sa zvolávajú porady za účelom koordinovania vzájomného 
postupu pri ich plnení. 

4. Metódy riadiacej práce 

a) perspektívnosť a programovosť, 

b) analytická činnosť odborných pedagogických, ekonomických, administratívnych oblastí, 

c) neustále hodnotenie, prijímanie záverov do praxe, 

d) spracúvanie rozhodujúcich úloh aj tímovou prácou v spolupráci s odbornými orgánmi, 

komisiami alebo jednotlivcami, 

e) informovanie ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie. 
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IV. ČASŤ 

OSOBITNÁ ČASŤ 

 
Čl. 1 

Útvar riaditeľky školy 

1. Útvar riaditeľky školy:  

- organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej 

a hospodárskej činnosti, 

- zahŕňa činnosti, ktoré sú priamo podriadené riaditeľke školy a ktoré jej pomáhajú vykonávať 

zverené činnosti, riaditeľka školy riadi školu v celom rozsahu jej činnosti, vytvára podmienky 

na prácu všetkých zamestnancov a ţiakov. 

2. Organizačná štruktúra útvaru riaditeľky školy   
o riaditeľka školy, 
o  ekonomicko-správny útvar, 
o zástupca riaditeľa školy SZŠ pre primárne vzdelávanie a niţšie sekundárne 

vzdelávanie, 
o pedagogický zamestnanec poverený výkonom kontrolnej činnosti  v SG, 
o stále poradné orgány riaditeľky školy a komisie 

 
Útvar riaditeľky školy: 

- organizačne zabezpečuje porady, zodpovedá za ich odbornú a organizačnú prípravu, 

- zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s poradami, 

- eviduje a sleduje termíny úloh, 

- sleduje vydávanie všetkých právnych a iných noriem a predpisov a upozorňuje riaditeľku 
školy na právne úkony, ktoré sa týkajú činnosti školy, 

- vybavuje písomnú agendu a korešpondenciu školy, 

- eviduje a predkladá riaditeľke školy sťaţnosti a podnety zamestnancov, ţiakov a ich rodičov, 

- podieľa sa na návrhoch základných organizačných noriem a interných smerníc, 

- spracúva a vydáva organizačný poriadok školy, vnútorný poriadok, pracovný poriadok, resp. 
ďalšie normy a ich zmeny a doplnky, vedie evidenciu popisov funkcií vedúcich zamestnancov 
školy, 

- zabezpečuje rozpracovanie pokynov a smerníc nadriadených orgánov na podmienky školy, 

- vedie evidenciu o dovolenkách a poskytovaní iného voľna zamestnancom školy, 

- sleduje a vyhodnocuje zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov školy, 

- zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľky školy. 
 

Čl. 2 

Pedagogické útvary SZŠ a SG 

 
1. Pedagogický útvar SZŠ: 
 

o  pedagogický úsek primárneho vzdelávania 
o  pedagogický úsek niţšieho sekundárneho vzdelávania 
o  úsek SŠKD 
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o  úsek SCVČ 
 
2. Pedagogický útvar SG: 
 

o  pedagogický úsek niţšieho sekundárneho vzdelávania 
o  pedagogický úsek vyššieho sekundárneho vzdelávania 
 

Pedagogický útvar SZŠ a SG organizuje a zabezpečuje v plnom rozsahu výchovu a vzdelávanie 
ţiakov školy v rozsahu určenom v Školskom vzdelávacom programe ISCED 1 a ISCED 2  
prostredníctvom vyučovacieho procesu realizovaného v súlade s rozvrhom školy pre príslušný 
školský rok a realizáciu záujmovej činnosti i voľnočasových aktivít na základe ponuky školy a 
výberu ţiakmi.  

3. Organizačná štruktúra zamestnancov pedagogického útvaru SZŠ a SG 
o riaditeľka školy 
o zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie a niţšie sekundárne 

vzdelávanie   – štatutárny zástupca riaditeľky školy 
o pedagogický zamestnanec poverený výkonom kontrolnej činnosti  
o pedagogickí zamestnanci poverení výkonom špecializovaných činností 

a) triedny učiteľ 
b) výchovný poradca 
c) uvádzajúci učiteľ 
d) vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického zdruţenia 
e) koordinátor informatizácie 
f) koordinátor prevencie a zdravotnej výchovy 
g) koordinátor environmentálnej výchovy 
h) koordinátor Ţiackej 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 lyţiarskeho 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 manţelstvu a rodičovstvu  
t) koordinátor výchovy ţiakov k ľudským právam 
u) koordinátor pre uplatňovanie metódy CLIL a bilingválne vzdelávanie 
v) koordinátori súťaţí 

o pedagogickí  zamestnanci – učitelia 
o vychovávateľky SŠKD 
o vedúci záujmových útvarov 

 
 
 



SÚKROMNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice  
Súkromná základná škola 

Súkromné gymnázium 
 

24 
 

Pedagogický útvar: 

- zabezpečuje vyučovanie podľa predmetov a voliteľných predmetov podľa štátneho 
a školského vzdelávacieho programu, učebných osnov, činnosti SŠKD a inú mimoškolskú 
činnosť, 

- vyuţíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo vyučovacom a výchovnom 
procese, 

- vedie predpísanú triednu dokumentáciu, evidenciu o učebných výsledkoch a výchovnom 
procese, 

- zabezpečuje hospodárne a efektívne vyuţívanie zverených prostriedkov,  

- zabezpečuje vnútornú kontrolu na jednotlivých úsekoch, 

- organizuje záujmovo-umelecké, spoločensko-vedné, športové, technické a iné aktivity 
s cieľom racionálne, účelne a cieľavedome vyuţívať voľný čas v súlade s ich záujmami, 

- vytvára podmienky na prípravu ţiakov na vyučovanie, 

- podieľa sa na organizovaní plaveckých a lyţiarskych výchovno-výcvikových kurzov a škôl 
v prírode. 

Súčasťou pracovnej zmluvy pedagogických zamestnancov poverených výkonom 
kontrolnej činnosti a špecializovaných činností je pracovná náplň. 

Pedagogickí zamestnanci – učitelia plnia tieto úlohy: 
a) výchovu a vzdelávanie ţiakov, ako i ostatné  svoje pôsobenie v škole i mimo školy, 

realizujú v súlade s cieľmi formulovanými v ŠkVP, 
b) s vedením školy, ostatnými vyučujúcimi a nepedagogickými pracovníkmi spolupracujú 

na vytváraní rodinnej atmosféry (podľa myšlienky: Naša škola - náš dom) rozhodujúcej 
pre plnenie cieľov školy, 

c) realizujú komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie 
vedomostí, zručností a návykov ţiakov s vyuţitím špecifických diagnostických, 
vzdelávacích a kontrolných metód, 

d) spracúvajú  tematické výchovno-vzdelávacie plány a odovzdávajú ich vedúcej MZ a PK 
na prerokovanie a schválenie v stanovenom termíne, 

e) rešpektujú štatúty školy, pracovný a školský poriadok, pracovné náplne a iné ostatné 
rezortné predpisy a vnútorné usmernenia,  

f) zodpovedajú za dodrţiavanie školských vzdelávacích programov, platných učebných 
plánov a učebných osnov,  

g) aktívne spolupracujú na tvorbe a realizácii projektov školy, 
h) podieľajú sa na zriaďovaní odborných učební, zbierok, pomôcok i vybavovaní kabinetov 

a na hospodárnom narábaní s majetkom školy, 
i) sledujú oznamy a rešpektujú pokyny vedenia školy a uloţené úlohy plnia v stanovenom 

termíne, 
j) v škole sa zdrţiavajú v čase určenom osobným rozvrhom hodín, v čase dozorov, v čase 

porád zvolaných riaditeľkou školy, zasadnutí MZ a predmetových komisií, v čase 
zastupovania iného vyučujúceho, v čase určenom na konzultácie s rodičmi, v čase 
mimoškolskej práce so ţiakmi, 

k) zodpovedajú za bezpečnosť pri kaţdom spoločnom podujatí so ţiakmi; vopred poučia 
účastníkov školskej akcie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pred kaţdým hromadným 
podujatím  predloţia vedeniu školy vyplnený formulár o organizovaní tohto podujatia 
na schválenie, 

l) vykonávajú pedagogický dozor v škole i mimo nej podľa poverenia vedením školy, 
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m) tvorivo sa podieľajú na práci príslušnej predmetovej komisie a plnia úlohy vyplývajúce 
zo zasadnutí predmetovej komisie, 

n) počas jesenných, zimných, polročných a veľkonočných prázdnin, ak nečerpajú riadnu 
dovolenku alebo náhradné voľno, vykonávajú práce určené vedením školy, 

o) vykonávajú a plnia ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov 
priameho nadriadeného zamestnanca, 

p) zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní práce 
a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je moţné oznamovať iným osobám a to aj 
po skončení pracovného pomeru. 

Komisie tvoria predmetové komisie pre príslušnú skupinu príbuzných predmetov, metodické 
zdruţenie  učiteľov pre primárne vzdelávanie (ďalej „MZ“)  a metodické zdruţenie SŠKD (ďalej 
„MZ SŠKD“). 

Vedúci predmetovej komisie  

Riadi prácu vyučujúcich jedného, resp. príbuzných predmetov a najmä: 

a) spolupracuje pri tvorbe plánov školy a hodnotení činnosti a zamestnancov, 
a) zostavuje plán práce PK, 
b) spolupodieľa sa na tvorbe úväzkov, tematických výchovno – vzdelávacích plánov, 

školského vzdelávacieho programu  a tvorbe projektov, 
c) analyzuje – kontroluje a hodnotí prácu a pripravuje návrh zmien, 
d) zabezpečuje kvalitu výchovnovzdelávacej činnosti v oblasti svojej pôsobnosti, 
e) poskytuje poradenstvo pedagogickým zamestnancom v rozsahu svojej kompetencie, 
f) prezentuje činnosť PK v škole i mimo nej. 

Vedúci metodického zduţenia triednych učiteľov  

Vedie prácu učiteľov 1.-4. ročníka a najmä: 

a) organizuje zasadnutia metodické zdruţenia, 
b) zodpovedá za koordináciu výchovných postupov, 
c) zodpovedá za prípravu a realizáciu výchovných akcií. 

 
Čl. 3 

Ekonomicko-správny útvar SZŠ a SG 

 
1. Ekonomicko-správny útvar komplexne zabezpečuje ekonomicko-personálne činnosti v oblasti 
financovania, účtovníctva a operatívno-technickej evidencie, zmluvných a nájomných vzťahov, 
styku s peňaţným ústavom, mzdovej politiky a likvidácie platov zamestnancov, spracováva 
koncepcie mzdového vývoja, spolupracuje s dotknutými orgánmi (úrad práce, sociálna poisťovňa, 
zdravotná poisťovňa a pod.) a plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľky školy vyplývajúce z 
pracovného zaradenia zamestnanca, zabezpečuje úhrady faktúr a ich riadnu evidenciu, vedie 
registratúru školy - zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností, vykonáva inventarizáciu  
majetku školy a zabezpečuje styk s verejnosťou. Ďalej zabezpečuje činnosť školy po stránke 
technicko – prevádzkovej, najmä údrţbu budov v správe školy vlastnými zamestnancami 
a dodávateľsky, materiálno – technické zásobovanie a skladovanie, upratovanie prevádzkových 
priestorov a areálu školy, dezinfekciu. 
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2. Organizačná štruktúra ekonomicko-správneho útvar SZŠ a SG 
o ekonómka a účtovníčka  
o  administratívna pracovníčka školy - sekretárka riaditeľky školy a hospodárka  
o technik BOZP a PO 
o upratovačky 

 
V. ČASŤ 

 

Čl. 1 

Odovzdávanie a preberanie funkcií 

1. Písomne sa odovzdáva funkcia v týchto prípadoch : 

 ak ide o vedúcu funkciu, 

 ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou, 

 ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec. 
2. Rozsah protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie určí nadriadený zamestnanec. Pri funkcii 

s hmotnou zodpovednosťou sa vykoná mimoriadna inventarizácia. 
 

Čl. 2 

Zamestnanci školy 

1. Práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov školy upravujú platné právne predpisy, 
pracovný poriadok, funkčné zaradenie, pracovná náplň, príkazy a pokyny vedúcich úsekov 
školy, ďalšie vnútorné predpisy a riadiace akty. 

 
2. Zamestnanci sú povinní najmä: 

 dodrţiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

 vyuţívať efektívne pracovnú dobu na plnenie pracovných úloh a dodrţiavať pracovnú 
disciplínu a pracovný čas, 

 skvalitňovať a prehlbovať kvalitu a účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 pracovať zodpovedne a hospodárne narábať so zverenými prostriedkami, ochraňovať 
majetok školy, chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneuţitím, 

 plniť príkazy priameho nadriadeného, 

 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone svojej práce. 
 
3. Zamestnanci majú právo, najmä na : 

 odmenu za vykonanú prácu podľa jej mnoţstva a kvality, 

 vhodné pracovné prostredie a pracovné podmienky, 

 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a dovolenku na zotavenie 
v dĺţke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce, 

 oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, 
bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci ním 
vykonávanú. 
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Čl. 3 

Organizačné normy 

1. Za účelom zabezpečenia plnenia úloh školy a pre vnútornú koordináciu činností v rámci 
školy vydáva organizácia vnútorné organizačné normy : 

 vnútorný predpis, 

 organizačné smernice, 

 príkaz štatutárneho orgánu, 

 metodické usmernenie štatutárneho orgánu, 

 metodický pokyn štatutárneho orgánu, 

 oznam. 
 

2. Sústavu základných organizačných noriem tvorí predovšetkým : 
o Organizačný poriadok, 
o Pracovný poriadok, 
o Prevádzkový poriadok, 
o Rokovací poriadok, 
o Registratúrny poriadok a registratúrny plán, 
o Školský poriadok. 

 Príkaz štatutárneho orgánu - upravuje povinnosti organizačných útvarov a zamestnancov 
pri realizácii konkrétnych časovo ohraničených úloh. 

 Metodické usmernenie - upravuje dielčiu oblasť činnosti. 

 Metodický pokyn - stanovuje záväzný postup prác v komplexnej oblasti činností. 

 Oznam - informovanie pre zamestnancov operatívneho charakteru. 
 

 

Čl. 4 

Kontrola plnenia úloh 

 

1. Kontrola je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej práce všetkých vedúcich zamestnancov. 
2. Spôsob a formy kontrolnej činnosti vedúcich jednotlivých úsekov a komisií upravujú 

vnútorné predpisy a plán kontrolnej činnosti školy. 
 

Čl. 5 

Pracovné porady 

1. Štatutárny orgán a vedúci jednotlivých úsekov zvolávajú pracovné porady, ktorých účelom je 
najmä: 

 plánovanie úloh a spôsob ich plnenia, 

 analýza a hodnotenie výchovno - vzdelávacieho procesu, resp. činností na všetkých 
úsekoch, 

 prerokovanie výsledkov plnenia úloh a návrhov opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov. 
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Čl. 6 

Podpisovanie a pouţívanie pečiatok 

 

1. Za školu sa podpisuje tak, ţe k menu a funkcii zamestnanca oprávneného podpisovať sa 
pripojí pečiatka školy a podpis. 

2. Škola pouţíva obdĺţníkovú pečiatku. Pečiatky toho istého typu s rovnakým textom sú 
rozlíšené číslom, ktoré musí byť v odtlačku pečiatky čitateľné. Škola vedie evidenciu pečiatok. 
Evidencia obsahuje odtlačok pečiatky s uvedením mena a priezviska, funkcie a podpisu 
zamestnanca, ktorý ju prevzal a pouţíva. 

3. Škola pouţíva okrúhlu pečiatku v súlade s právnymi predpismi.  
 
 

VI. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Záverečné ustanovenia 

1. Organizačný poriadok je základom vnútorných noriem školy. 
2. Zmeny Organizačného poriadku moţno vykonať len písomne, a to číslovaným dodatkom. 
3. Organizačný poriadok je záväzný pre školu a všetkých zamestnancov školy. 
4. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2013. 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach 1. septembra 2013                                                     Mgr. Eva Bednáriková 

  riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOZNAM PRÍLOH 
 
 

Príloha č. 1 Organizačná štruktúra Súkromnej spojenej školy 
 
Príloha č. 2 Štruktúra kariérových pozícií 


