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     Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Základnej školy s materskou 

školou, Skalka nad Váhom 103 (ďalej len ZŠ s MŠ). V súlade s príslušnými právnymi 

predpismi upravuje najmä organizáciu orgánov riadenia školy, ich práva a povinnosti, 

vnútorné a vonkajšie vzťahy školy ako aj práva a povinnosti zamestnancov školy. 

 

 

                                        

Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 

1.) ZŠ s MŠ bola zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia zriaďovacou listinou zo 

dňa 01.07.2003 Obcou Skalka nad Váhom, zastúpenou Antonom Horečným, starostom 

obce, podľa §21 ods. 7 a 8 zákona NR SR č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov, podľa  §4 ods. 1 zákona SNR 542/1990 Zb. o štátnej správe 

a v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ako i §1 ods. 1 a § 63 

ods. zákona č. 29/1984 o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších 

predpisov.  

2.) ZŠ s MŠ je výchovno-vzdelávacím zariadením. V právnych vzťahoch vystupuje vo 

svojom mene a má plnú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.  

3.) Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou ZŠ s MŠ.  

4.) Organizačný poriadok stanovuje organizačnú štruktúru ZŠ s MŠ, základné povinnosti, 

práva a zodpovednosť zamestnancov.  

5.) Sídlo ZŠ s MŠ je: Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom 

6.) Nadriadený orgán: Obecný úrad Skalka nad Váhom (zriaďovateľ) , 913 31 Skalka nad 

Váhom 

 

 

                                        

Čl. 2 

Všeobecná časť 
 

§1. 

Poslanie a hlavné úlohy školy 

 

1) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú činnosť 

2) v spolupráci s Radou školy, rodičmi a s orgánmi obce prispieva k rozvoju kultúrnej, 

rozumovej a pohybovej zdatnosti mládeže 

3) vytvára zamestnancom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky 

4) zabezpečuje starostlivosť o budovu školy, vykonávanie prác pri údržbe školy  

a rekonštrukciu v súčinnosti s Obecným úradom Skalka nad Váhom, 

5) zostavuje plán a rozpočet školy, zabezpečuje efektívne a hospodárne využitie pridelených 

prostriedkov, 

6) zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia Obecného úradu Skalka 

nad Váhom a pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva SR  

7) pravidelne informuje verejnosť a Radu školy o stave a problémoch školy 

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

všeobecne záväzných predpisov a súčinnosti s Obecným úradom Skalka nad Váhom 

9) zabezpečuje odstraňovanie zistených nedostatkov, 

10) zabezpečuje archivačnú a skartačnú činnosť, 

11) zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu, 



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

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

predpisov voči zodpovedným osobám. 

 

 

§ 2 

Organizačná štruktúra Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom I/103 

 

Organizačnú štruktúru ZŠ s MŠ tvoria: 

1.Základná škola 

2.Školský klub detí 

3.Materská škola 

4.Ekonomické oddelenie 

5.Školské stravovanie 

 

§ 3 

Kontrolná činnosť 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ a ostatní vedúci zamestnanci sú priamo zodpovední za správne, kvalitné 

a efektívne plnenie úloh a sú povinní:  

1. osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného útvaru alebo úseku, 

2. prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, ihneď o nich informovať riaditeľa školy. 

3. podávať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného 

útvaru alebo úseku. 

4. o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach ihneď informovať riaditeľa školy. 

 

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, prerokovať s nimi závažné 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, detí, prípadne majetok školy, 

- uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných predpisov pre odmeňovanie. 

 

    Súborným výkonom kontroly je poverený riaditeľ školy. ZŠ s MŠ riadi a za jej činnosť 

plne zodpovedá riaditeľka  ZŠ s MŠ. 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ vykonáva svoju právomoc v súlade s platným právnym poriadkom 

a ďalšími normami, pričom: 

a) rozhoduje o:  

- náležitostiach uvedených v § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve, 

- zmenách vnútornej organizácie ZŠ s MŠ, 

- koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja, 

- personálnych záležitostiach vo všeobecnej aj konkrétnej rovine, 

- všetkých dohodách ZŠ s MŠ s jej partnermi, 

- pracovných cestách zamestnancov 



b) riadi a kontroluje:  

- všetkých ostatných vedúcich zamestnancov, činnosť poradných orgánov a komisií, 

- všetku písomnú agendu školy, 

 

c) ustanovuje do funkcií a odvoláva:  

- vedúcich zamestnancov ZŠ s MŠ, 

- vedúcich metodických orgánov, 

- vedúcich a predsedov komisií, 

- správcov kabinetných zbierok, 

 

d) predkladá:  

- v rámci svojej pôsobnosti zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie 

náležitosti uvedené § 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, 

 

e) schvaľuje:  

- v mene organizácie kolektívnu zmluvu, 

- vnútorné dokumenty ZŠ s MŠ, 

 

f) hodnotí a pri hodnotení využíva: 

- agendu právnej, správnej, ekonomickej, personálno-mzdovej oblasti, oblasti PO, BOZP 

a CO, 

 

g) udeľuje a navrhuje: 

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

orgánom. 

 

    Riaditeľku ZŠ s MŠ v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca riaditeľa školy pre MŠ 

v plnom rozsahu práv a povinností. Na základe poverenia riaditeľa ZŠ s MŠ ho môže v čase 

jeho neprítomnosti zastupovať aj iný ním poverený vedúci zamestnanec alebo iný ním 

poverený vedúci zamestnanec v rámci jemu danej pôsobnosti. Poverenie musí byť písomné 

a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.  

 

    Pri odvolaní riaditeľa ZŠ s MŠ poverí zriaďovateľ zástupcu riaditeľa školy pre MŠ jej 

vedením do vymenovania nového riaditeľa ZŠ s MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. 3 

Poradné orgány riaditeľa školy 
 

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

zriaďuje riaditeľ ZŠ s MŠ poradné orgány a komisie, ktorých činnosť sa riadi ich plánmi 

práce. 

 

Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú : 

1. Pedagogická rada (PR) 

    Má osobitné postavenie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Tvoria ju všetci pedagogický zamestnanci školy. Riaditeľ ju zvoláva min. 4x za školský rok. 

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

spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľa školy) so skupinovým poradenstvom ostatných 

pedagogických zamestnancov školy. Predstavuje najdôležitejší poradný orgán skupinového 

odborno-pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Jej 

postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku školy. 

Pedagogická rada – okrem prvej a poslednej v školskom roku – môže rokovať v základnej 

škole i v materskej škole oddelene.   

 

2. Metodické združenie (MZ) 

    Na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľ 

ZŠ s MŠ metodické združenie. Jeho úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň 

vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch na I. stupni ZŠ i v materskej škole. Za 

vedúcu metodického združenia vymenúva riaditeľ ZŠ s MŠ najskúsenejšiu učiteľku s dobrými 

organizačnými schopnosťami.  

 

3.     Za účelom prípravy a posúdenia podkladov k zásadným ekonomickým otázkam riaditeľ 

školy zriaďuje ďalšie stále alebo dočasné odborné komisie ako svoje poradné orgány, ktorými 

sú najmä : 

 

a) inventarizačná komisia – riadi sa osobitnými predpismi o vykonávaní 

inventarizácie a správe majetku. 

b) vyraďovacia komisia – posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyradenie 

neupotrebiteľného majetku. 

c) likvidačná komisia - po schválení riaditeľom školy realizuje likvidáciu 

neupotrebiteľného majetku. 

 

5. Škodová komisia (ŠK) 

    Slúži ako poradný orgán riaditeľa ZŠ s MŠ. Posudzuje vzniknuté  škody,  ktoré  spôsobili   

zamestnanci  alebo iné osoby. Členov menuje riaditeľ z radov zamestnancov. Komisia zasadá 

podľa potreby a vo svojej činnosti sa riadi Zákonníkom práce a ďalšími právnymi normami. 

 

6. Rada školy (RŠ) 
    Je zriadená v zmysle §25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 

291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, 

o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.  

    Je zložená zo 7 členov. Jej členmi sú: jeden pedagogický zamestnanec za ZŠ, jeden 

pedagogický zamestnanec za MŠ, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov ZŠ s MŠ, 

dvaja zástupcovia rodičov, dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Komisie zasadajú 



podľa potreby a pri svojej činnosti sa riadia osobitnými právnymi predpismi a všeobecne 

záväznými nariadeniami obce.   

 

Čl. 4  

Základné zásady, nástroje a metódy riadenia ZŠ s MŠ 
 

A. Základné organizačné a riadiace normy 

Medzi základné organizačné a riadiace normy riaditeľa patria: 

- organizačný poriadok, 

- pracovný poriadok, 

- organizácia vyučovania a pedagogického útvaru v príslušnom školskom roku, 

- pracovná porada, 

- spisový a skartačný poriadok. 

 

B. Organizačné normy riaditeľa školy 

- riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, rozhodnutie, úprava, smernica, 

metodický pokyn) 

- ďalšie akty riadenia s určenou obmedzenou platnosťou, ktoré môžu vydávať po 

schválení riaditeľom aj ostatní vedúci zamestnanci. 

 

C. Metódy riadiacej práce 

- perspektívnosť a programovosť, 

- analýza činností v oblasti odbornej pedagogickej, ekonomickej, administratívnej, 

- neustále hodnotenie, kontrola, prijímanie záverov a ich aplikácia v praxi, 

- spracúvanie rozhodujúcich úloh aj tímovou prácou v spolupráci s odbornými 

orgánmi, komisiami, jednotlivcami, 

- informovanosť ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie. 

 

D. Odovzdávanie a preberanie funkcií 

Odovzdávanie a preberanie funkcií sa vykonáva v týchto prípadoch: 

- ak ide o vedúcu funkciu, 

- ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou, 

- ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec. 

 

    Rozsah protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie určí nadriadení zamestnanec. Pri prevzatí 

funkcie spojenej s hmotnou zodpovednosťou sa vykonáva mimoriadna inventúra.  

 

 

Čl. 5 

Osobitná časť 
 

Jednotlivé útvary zabezpečujú tieto hlavné činnosti: 

1. Útvar riaditeľa ZŠ s MŠ 

    Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej 

a hospodárskej činnosti. Zahŕňa činnosti, ktoré sú priamo podriadené riaditeľovi ZŠ s MŠ, 

a ktoré mu pomáhajú vykonávať jemu zverené činnosti. Riaditeľ ZŠ s MŠ riadi ZŠ s MŠ 

v celom rozsahu jej činnosti, vytvára podmienky pre prácu všetkých zamestnancov a žiakov. 

Organizačná štruktúra: 

a) riaditeľ ZŠ s MŠ – štatutárny orgán zamestnávateľa 

b) zástupca štatutárneho orgánu (zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ) 

c) mzdová a finančná účtovníčka 



d) stále poradné orgány riaditeľa ZŠ s MŠ a komisie. 

 

Riaditeľ školy a jeho povinnosti 

 

1/ Riaditeľ školy je jej štatutárnym orgánom. Riaditeľa vymenúva na päťročné funkčné 

obdobie starosta obce na návrh rady školy. Starosta obce odvolá  riaditeľa resp. môže ho 

odvolať na návrh rady školy v zmysle príslušných právnych predpisov 6). 

 

2/ Riaditeľ školy je oprávnený vedúcich jednotlivých organizačných úsekov školy vymenúvať 

na základe buď výberového konania alebo len vymenovania. O svojom rozhodnutí 

o menovaní a odvolaní z funkcie informuje radu školy a starostu obce. 

 

3/ Riaditeľ školy ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých jej veciach. 

Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené prerokovaním v rade 

školy alebo schválením orgánmi obce v zmysle príslušných právnych predpisov, všeobecne 

záväzných nariadení a rozhodnutí obecného zastupiteľstva a starostu obce. 

 

4/ Riaditeľa školy v čase jeho neprítomnosti v plnom  rozsahu  zastupuje zástupca,  ktorého  

menuje do funkcie. Zástupca riaditeľa zároveň samostatne riadi a zodpovedá za výchovno-

vzdelávaciu a ekonomicko-prevádzkovú činnosť materskej školy. 

 

5/ Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň vzdelávacej 

a výchovnej práce školy a za efektívne a hospodárne využívanie finančných prostriedkov 

a majetku, určených na zabezpečenie činnosti školy. 

 

6/  Riaditeľ školy zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom obce v správe školy v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami obce, najmä Zásadami 

nakladania a hospodárenia s majetkom Obce Skalka nad Váhom a Zásadami nakladania 

s finančnými prostriedkami Obce Skalka nad Váhom, ako aj s ostatnými rozhodnutiami 

a pokynmi orgánov obce. 

     

    Riaditeľ školy zodpovedá za riadne hospodárenie aj s majetkom štátu príp. iných 

právnických a fyzických osôb, ktorý bol škole zverený obcou do správy v súlade 

s príslušnými predpismi a účelom zverenia, a viesť o stave a pohybe takéhoto majetku 

osobitne evidenciu a účtovníctvo v súlade s platnými právnymi predpismi.. 

 

7/ Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu na úseku školstva prvého stupňa základnej 

školy.  

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, 



j) oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý  nedbá  o  riadnu   školskú  dochádzku 

dieťaťa príslušnému orgánu, 

k) príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na starostlivosť 

poskytovanú deťom v škole a v školskom zariadení, 

l) na základe odporučení pedagogicko-psychologickej poradne o odklade povinnej 

školskej dochádzky žiaka, o oslobodení žiaka od povinnej školskej dochádzky 

a o dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky žiaka. 

 

8/  Riaditeľka ZŠ s MŠ vykonáva samosprávnu činnosť obce na úseku predškolského 

zariadenia prostredníctvom organizačného úseku materská škola, kde rozhoduje najmä o: 

a) prijatí dieťaťa do predškolského zariadenia, 

b) uložení výchovných opatrení, 

c) určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na úhradu za poskytovanú starostlivosť 

za dieťa v zariadení podľa právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení 

a rozhodnutí orgánov obce, 

d) ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo všeobecne záväzné 

nariadenia a rozhodnutia obecného zastupiteľstva a starostu obce.  

 

9/  Riaditeľka školy v pedagogickej oblasti: 

a) zodpovedá za denný chod školy podľa jej zamerania 

b) zodpovedá za pedagogickú a výchovnú činnosť školy, organizuje a riadi túto činnosť 

u pedagogických zamestnancov, vrátane ich kontroly, 

c) zodpovedá za tvorbu koncepcie školy, sledovanie plnenia učebných osnov, tvorbu 

a dopĺňanie tematických plánov, 

d) zodpovedá za činnosť metodických a poradných orgánov školy, usmerňuje 

a kontroluje ich prácu, 

e) zodpovedá za činnosť učiteľov a vychovávateľov, riadi a kontroluje vedenie 

predpísanej pedagogickej dokumentácie, 

f) zodpovedá za všetky formy skúšok, organizuje a zabezpečuje ich  a vedie predpísanú 

dokumentáciu 

g) zodpovedá za dodržiavanie vnútorného poriadku školy, pracovnoprávnych predpisov a 

vykonáva ich dôslednú kontrolou, 

h) zodpovedá za plnenie úloh uložených mu školskou správou a orgánmi obce, 

i) poskytuje právne rady a konzultácie s právnych predpisoch a zhromažďuje informácie 

o pedagogickom zabezpečení výchovného a vzdelávacieho procesu, sleduje zmeny 

školskej legislatívy, 

j) zodpovedá za zostavovanie predpísaných štatistík, kontrolu a vyhodnocovanie 

dochádzky žiakov, 

k) pripravuje podklady na prerokovanie rade školy a schvaľovanie orgánmi obce podľa 

príslušných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce  a rozhodnutí 

obecného zastupiteľstva a starostu obce, 

l) zodpovedá za materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu,   

m) najmä za stav učebníc a metodických pomôcok a materiálu 

n) vytvára si poradné orgány 

o) zodpovedá za činnosť školského klubu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

p) zodpovedá za činnosť materskej školy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

všeobecne záväznými nariadeniami obce a rozhodnutiami orgánov obce. 

 

10/  Riaditeľka školy v  personálnej oblasti: 

a) prijíma všetkých zamestnancov školy do pracovného pomeru a uzatvára s nimi 

pracovné zmluvy ich zmeny alebo dohody o vykonaní práce, 



b) ukončuje pracovný pomer so zamestnancami v zmysle príslušných právnych 

predpisov, 

c) zabezpečuje vyhotovenie  všetkých písomností súvisiacich s pracovným pomerom 

a vedenie predpísaných evidencií pre účely zdravotného a sociálneho poistenia 

zamestnancov školy, 

d) posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to zaraďuje ich do 

príslušných funkcií, platových tried, platových stupňov a  všetky nároky  súvisiace 

s platovými záležitosťami zamestnancov školy, 

e) preraďuje zamestnancov na výkon iného druhu práce,  

f) určuje nástup dovolenky podľa plánu dovoleniek, vedie predpísanú evidenciu 

dovoleniek a priznáva náhrady miezd počas dovoleniek a nevyčerpaných častí 

dovolenky, 

g) vysiela zamestnancov na služobné cesty a školenia, 

h) poskytuje pracovné voľno a pracovných úľav zmysle príslušných právnych predpisov, 

i) nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čerpaní náhradného voľna , úprave 

pracovného času podľa potrieb školy, 

j) vypracúva opisy pracovných činností zamestnancov školy, 

k) zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v zmysle príslušných právnych predpisov, 

l) vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy z hľadiska bezpečnosti, 

hospodárnosti a kvality , 

m) zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov a technických noriem o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane , 

n) zodpovedá za dodržiavanie pracovno-právnych predpisov, mzdových a súvisiacich 

predpisov, najmä evidenciu a kontrolu dochádzky  

o) zodpovedá za riadne vedenie personálnej a mzdovej agendy, zabezpečuje 

oznamovaciu povinnosť a ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych 

predpisov, 

p) zabezpečuje kompletné a včasné spracovávanie všetkých predpísaných štatistických 

výkazov a správ v stanovených termínoch a požadovanom rozsahu príslušným 

štátnym i neštátnym orgánom , orgánom obce a obecnému úradu,  a pri plnení úloh na 

úseku personálnom spolupracuje s orgánmi obce a obecným úradom. 

q) vedie personálnu agendu zamestnancov školy, zodpovedá za správnosť evidencie 

osobných spisov zamestnancov, ich aktualizáciu, uzatváranie zmlúv a rozväzovanie 

zmlúv, 

r) pripravuje v spolupráci s vedúcimi zamestnancami školy návrh plánu dovoleniek 

zamestnancov 

s) vedie evidenciu pečiatok a potvrdzuje doklady, vedie evidenciu žiakov, vyhotovuje 

druhopisy dokladov a listín. 

t) objednáva a zabezpečuje dodávateľov tovarov, prác a služieb v rámci obcou 

schváleného rozpočtu a dodržiavanie  pritom predpisov o verejnom obstarávaní, 

u) vybavenie školy potrebným základným vnútorným vybavením, prevádzku budovy 

školy a jej zariadení vrátane informačných sietí, opravu a údržbu hnuteľného 

a nehnuteľného majetku. 

 

11/  Riaditeľka školy v ekonomicko-správnej  oblasti: 

a) zodpovedá za správu, ochranu a hospodárenie so zvereným majetkom obce podľa 

príslušných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce a rozhodnutí 

orgánov obce, 

b) zodpovedá za zabezpečovanie zmluvných vzťahov uzatváraných v súvislosti 

s hospodárskou a prevádzkovou  činnosťou  školy v zmysle právnych predpisov, 

vrátane dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní , a v rámci schváleného rozpočtu, 



c) zodpovedá za vedenie stavu a pohybu majetku  v súlade so zákonom o účtovníctve 

a súvisiacich právnych predpisoch,  

d) zodpovedá za hospodárne využívanie pridelených finančných prostriedkov, 

dodržiavanie rozpočtových pravidiel, 

e) zabezpečuje materiálovo-technické a priestorové podmienky činnosti školy, vedenie 

predpísaných dokumentácií a vykonávanie predpísaných revízií a kontrol technických 

zariadení a prístrojov, periodických školení na úseku BOZP a PO, vypracovanie 

bezpečnostných a protipožiarnych poriadkov a kontrolu ich plnení, spracovanie 

a plnenie plánu civilnej ochrany školy,   

f) zodpovedá za vykonávanie finančnej kontroly v zmysle príslušných právnych 

predpisov,  

g) zabezpečuje práce podateľne (príjem, evidencia a expedícia pošty, evidencia cenín,   

tlačovín) - preberá poštu a zadeľuje ju príslušným úsekom (osobám). 

 

12/  Riaditeľka školy v oblasti  školského stravovania: 

a) zodpovedá za riadnu prevádzku stravovacieho zariadenia, vedenie predpísanej 

účtovnej evidencie pohybu materiálu a vybavenia kuchyne a jedálne, dodržiavanie 

hygienických noriem a predpísaných stravných jednotiek  a ich kvality,  

b) zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a hygieny  práce vo všetkých priestoroch 

školskej kuchyne a jedálne, 

c) zodpovedá a kontroluje činnosť školskej kuchyne a jedálne z hľadiska dodržiavania 

príslušných právnych predpisov z oblasti hygienických, zdravotných,  ekonomických 

predpisov, pracovnoprávnych, bezpečnostných predpisov a hospodárnosti nakladania 

s finančnými prostriedkami a materiálom a vybavením školského zariadenia. 

              

2. Útvar zástupca riaditeľa školy pre MŠ 

 

a) Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ je priamo podriadená riaditeľke školy. Do 

funkcie je menovaná riaditeľkou ZŠ s MŠ.  

b) Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ zastupuje v čase neprítomnosti riaditeľku školy 

v plnom rozsahu práv a povinností. 

c) Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ zároveň priamo zodpovedá riaditeľke školy za 

riadenie a kontrolu činnosti predškolského zariadenia - materskej školy, ako 

organizačnej jednotky pedagogického úseku školy. 

 

Zástupca riaditeľa školy pre MŠ pri činnosti materskej školy zodpovedá najmä za: 

a) dodržiavanie právnych predpisov, učebných plánov a osnov, a za odbornú 

a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce materskej školy, 

b) hospodárne, účelné a efektívne využívanie finančných prostriedkov z rozpočtu školy, 

c) riadne a hospodárne nakladanie s majetkom obce v správe školy, a jeho ochranu pred 

stratou, zničením alebo poškodením,  

d) vytváranie priaznivých pracovných podmienok,  

e) kontrolu plnenia pedagogického plánu práce školy, dodržiavania finančnej 

a rozpočtovej disciplíny, pracovno-právnych predpisov podriadených zamestnancov, 

vyjadruje sa k otázkam prijímania detí do materskej školy, návrhom poplatkov, 

prijímaniu zamestnancov a ich pracovno-právnym a mzdovým nárokom, určuje ich 

pracovnú náplň, upratovacie práce a kontrolu zamestnancov vykonávajúcich tieto 

činnosti.    

f) vypracúva návrh rozpočtu materskej školy a jeho čerpanie, 

g) zodpovedá za riadny chod materskej školy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

všeobecne záväznými nariadeniami obce a rozhodnutiami orgánov obce, 



3. Ekonomicko-správny úsek 

 

a) finančná učtáreň 

 

1/  Finančná učtáreň je priamo podriadená riaditeľke školy, 

 

2/  Finančná účtovníčka zodpovedá najmä: 

 vybavuje administratívne práce pre riaditeľa a vedúcich zamestnancov školy,    

 zabezpečuje administratívne práce v súlade s registratúrnym poriadkom a archiváciou 
dokumentov školy,    

 spracúva a likviduje mesačné pohyblivé zložky platu zamestnancov na základe 
podkladov  od  vedúcich zamestnancov školy, 

 spracúva mzdové  a iné štatistické výkazy podľa potrieb, školy, obce, štátnych 

orgánov, 

 zabezpečuje styk s poisťovňami, zabezpečuje ohlasovaciu povinnosť poisťovniam v 
rámci personálnej agendy, archiváciu spisov, ochranu osobných údajov, 

 inventarizáciu majetku, 

 organizovanie  a vykonávanie  v spolupráci  s riaditeľom  určenými zamestnancami 

školy inventarizácie majetku školy podľa platných právnych predpisov, 

 spracovanie  podkladov  pre  uzatváranie  zmlúv   s   právnickými  a  fyzickými   
osobami, vstupovanie do rokovaní s nimi, kontroluje dodržiavanie záväzkov 

a správnosť fakturácií, 

 vedenie knihy objednávok pre školu a potvrdzovanie objednávok, 

 platobný  styk  s  bankami,  realizovanie  výberu finančných hotovostí do pokladne 
školy,   

 vykonávanie evidencie faktúr, pokladničnú službu, vedenie agendy sociálneho fondu 

školy,  

 zabezpečenie  ochrany  majetku  obce v  správe  školy  pred poškodením, zničením 
alebo stratou, odcudzením, a to všetkými dostupnými právnymi i mechanickými 

prostriedkami, 

 má hmotnú zodpovednosť za pokladničnú knihu, pokladňu a hotovostné finančné 
prostriedky, sleduje, aby fyzický stav pokladne súhlasil s účtovným stavom .         

 

 

b) mzdová učtáreň 

 

1/ Je priamo podriadená riaditeľke školy. 

2/ Mzdová učtáreň školy zodpovedá najmä za:  

 v plnom rozsahu za riadenie a vykonávanie ekonomicko-správnej agendy školy 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

 v spolupráci s vedením školy zostavenie návrhu rozpočtu, plánu investičných 
a neinvestičných výdavkov  

 prijímanie a ďalšie spracúvanie dotácie na mzdy a prevádzku zo štátneho rozpočtu, 
ako aj ostatné nepravidelné dotácie pre školu a jej jednotlivé úseky,  

 vedenie účtovníctva a vykonávanie (mesačné, štvrťročné a ročné) závierky 
hospodárenia  podľa pokynov obce a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

 styk s daňovými úradmi, inými štátnymi orgánmi a inštitúciami,  

 správu a prevádzku majetku podľa platných predpisov,  

 dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení 
a vypracúva návrh opatrení na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu,  



 zabezpečenie odvodových povinností  z vyplatených miezd pre poisťovne, daňový 

úrad a banky zamestnancov,  

4. Vedúca školskej jedálne 

 

1/ Vedúcu školskej jedálne do funkcie menuje riaditeľka školy. Je podriadená riaditeľke školy 

a nadriadená všetkým zamestnancom školskej jedálne. (kuchárka, pomocná kuchárka). 

 

2/  Vedúca školskej jedálne zodpovedá za: 

a.  zásobovanie  jedálne  potravinami, inventárom  a  ostatnými potrebami, ako aj 

súvisiacu evidenciu a účtovníctvo s tým spojené, 

b. organizáciu prevádzky jedálne, zostavovanie jedálneho lístka podľa príslušných  

predpisov a noriem, kvalitu a množstvo vydanej stravy,  plynulý chod výdaja jedla 

stravníkom, 

c.  riadenie a kontrolu zamestnancov riadeného organizačného úseku, prijímať opatrenia 

na odstránenie nedostatkov, predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči 

zodpovedným zamestnancom, 

d. údržbu jedálne, kuchyne a zariadení v nich, 

e.  dodržiavanie BOZP, hygienu práce vo všetkých priestoroch kuchyne a jedálne.   

                                                           

 

5. Pracovník BOZP,PO,CO  

 

Zabezpečuje: 

a) vedenie predpísaných dokumentácií a vykonávanie predpísaných revízií a kontrol 

technických zariadení a prístrojov, periodických školení na úseku BOZP a PO, 

vypracovanie bezpečnostných a protipožiarnych poriadkov a kontrolu ich plnení, 

spracovanie a plnenie plánu civilnej ochrany školy,   

b) vytváranie priaznivých pracovných podmienok, zabezpečovaní bezpečnosti práce 

a ochrany zdravia pri práci, zabezpečovanie oboznamovania zamestnancov s predpismi 

o BOZP, PO CO a organizačnými predpismi, 

c) riadenie a kontrolu stavu školy a jej údržbu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

najmä BOZP, stavebný zákon a pod.  

 

6. Správca počítačovej siete 

Zodpovedá za: 

a) riadny chod všetkých PC a notebookov, ktoré sú v škole 

b) údržbu ostatných IKT (tlačiarne, skenery, fotoaparáty a pod.) 

c) aktualizuje webstránku ZŠ s MŠ 

d) udržiava chod IT siete vo funkčnom stave 

e) vykonáva aj iné úlohy (v oblasti IKT) podľa pokynov riaditeľa školy 

f) vypracováva v spolupráci s riaditeľom školy výkazy o IKT za ZŠ 

 

 

ČASŤ  ŠTVRTÁ 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Tento organizačná poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ.  

2) Vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ sú povinní postupne oboznámiť s obsahom 



          organizačného poriadku ZŠ s MŠ všetkých zamestnancov. 

3) Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľka ZŠ s MŠ. 

4) Tento organizačný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 1.10.2016. 

5) Ruší sa organizačný poriadok platný od 01.09.2015. 

6) Organizačný poriadok je vyhotovený v 5 exemplároch, ktoré sú umiestnené 

v zborovni ZŠ, na nástenke MŠ, na nástenke ŠJ, u riaditeľa školy a zriaďovateľa 

školy. 

 

     

V Skalke nad Váhom dňa 01. 10. 2016 

  

                                                                                     

 

Mgr. Mária Balážová 

                                                                                                                       riaditeľka školy 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1: Organizačná štruktúra ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ 
Personalistika 

 

Starosta obce  

 

Zástupkyňa RŠ 

pre MŠ 

Útvar MŠ 

Učiteľky 

MŠ, pg. 

asistent 

 

Upratovačka 
 

Rada školy 

Finančná učtáreň 

Mzdová učtáreň 

Registratúra 

BOZP,

PO,CO 
 

Školské stravovanie 

vedúca úseku 

Útvar ŠJ 

Kuchárka 

Pomocná 

kuchárka 

Učiteľky ZŠ, pg 

asistent,  

Útvar ZŠ 

Mimoškolská 

činnosť, 

Záujmové 

útvary 
 

upratovačka 
Školský klub 

Vychovávateľka 

Útvar ŠKD 


