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Časť I: Úvod 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia  
 

1. Základná škola Narnia (ďalej len "ZŠ") bola zriadená 1. septembra 2006 podľa zákona 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov. 

2. Zriaďovateľom ZŠ je Zbor Cirkvi Bratskej v Banskej Bystrici  so sídlom: Hurbanova 2, 974 
01, Banská Bystrica. 

3. Sídlom ZŠ je Okružná ul. č.2, Banská Bystrica, 97404. 
4. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ. 
5. Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou ZŠ, ktorá upravuje 

organizáciu, riadenie, deľbu práce a pôsobnosť jednotlivých útvarov a úsekov, práva a 
zodpovednosť zamestnancov a hospodárenie školy.  

 
Článok 2 

Predmet činnosti 
 

1. Predmetom činnosti ZŠ je výchovno-vzdelávacia činnosť pre úplné základné vzdelanie 
v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

2. Poslanie ZŠ je predkladať deťom učivo tak, aby ich vedomosti, ktoré získajú, v konečnom 
dôsledku priviedli k vnímaniu Boha a jeho veľkosti, a zároveň, výchovne pôsobiť na deti 
tak, aby ich ich schopnosti psychicky aj duchovne vnímať viedli k hlbokému a kritickému 
uvažovaniu. 

3. Ciele a metódy výchovy a vzdelávania ZŠ sú definované vo Výchovno-vzdelávacom 
programe školy, ktorý je prílohou tohto organizačného poriadku. 

 
Článok 3 

Zriaďovateľ 
 

1. Zriaďovateľ vytvára Školský odbor pri Zbore Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici, ktorý koná 
v jeho mene. Menuje jeho členov a deleguje ich ako svojich zástupcov do rady školy.  

2. Štatutárnym zástupcom zriaďovateľa je správca Zboru Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici. 
3. Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na návrh rady školy a schvaľuje výšku jeho mzdy. Rada 

školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania v 
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.552/ 2003 Z. z. 

4. Zriaďovateľ vymenúva koordinátora pre duchovné smerovanie školy. Riaditeľ predkladá 
návrh na koordinátora a navrhuje výšku jeho mzdy. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o zlúčení 
funkcie koordinátora pre duchovné smerovanie s funkciou riaditeľa ZŠ. 

5. Zriaďovateľ zabezpečuje: 
a) priestorové podmienky školy,  
b) finančné prostriedky na prevádzku školy, 
c) investičné prostriedky.  

6. Zriaďovateľ určuje výšku mesačného príspevku na štúdium žiaka v ZŠ a ŠKD. Rozhoduje 

o pôžičkách, štipendiách, znížení, príp. odpustení príspevku na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu dieťaťa.  
7. Zriaďovateľ schvaľuje návrhy, správy a ďalšie materiály predložené riaditeľom, ktoré sú 

uvedené v § 7 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.  
8. Zriaďovateľ kontroluje vedenia účtovníctva a finančného hospodárenia ZŠ, má právo 

vyžiadať si k nahliadnutiu účtovnú a inú dokumentáciu. 
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Článok 4 
Právne postavenie ZŠ 

 
1. ZŠ je samostatným účelovým zariadením Zboru Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici  

(v zmysle ústavy Cirkvi bratskej, čl.36) so samostatnou právnou subjektivitou. 
2. ZŠ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zriaďovateľ nenesie zodpovednosť za 
záväzky, ktoré vzniknú činnosťou školy. 

3. ZŠ hospodári na základe zriaďovacej listiny ako nezisková organizácia. 
4. Svoju činnosť ZŠ finančne zabezpečuje na základe:  

a) rozpočtu pre prenesené kompetencie,  
b) rozpočtu pre originálne kompetencie, 
c) doplnkových a vlastných mimorozpočtových zdrojov. 

5. ZŠ bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 42002931 
 
 

Časť II: Organizácia a riadenie školy 

 
Článok 5 

Organizačné členenie ZŠ 
 

1. ZŠ sa člení na útvary, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne 
súvisiacich činností určitého zamerania. Útvary sa delia na organizačné úseky, ktoré 
zabezpečujú úlohy spojené s odlišným odborným, organizačným a technickým zabezpečením. 
Na čele útvarov a ich úsekov sú vedúci zamestnanci ZŠ, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi 
ZŠ. 
 
2. ZŠ sa člení na nasledovné útvary: 

a) pedagogický útvar 

b) hospodársko-správny útvar  
 

3. Pedagogický útvar sa ďalej člení na: 
a) 1. stupeň 
b) 2. stupeň 
c) Školský klub pre 1. - 5. ročník 
d) Klubovňa pre 2. stupeň, tzv. Rest Time 
e) Útvar špeciálnej pedagogiky a výchovného poradenstvo 
 
      4. Každý útvar má svojho vedúceho pracovníka, ktorým je buď zástupca riaditeľa školy pre 
danú oblasť alebo iný poverený zamestnanec. 
 

Článok 6 
Základné zásady a metódy riadenia 

 
1.Medzi základné metódy riadiacej práce patria: 

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

b) tímová práca, zodpovednosť jednotlivých zamestnancov, 
c) perspektívnosť a programovosť, 
d) autoevalvačná činnosť, 
e) uvádzanie záverov evalvácie do praxe, 
f) informovanosť ostatných zamestnancov o všetkých ukazovateľoch, ktoré majú vplyv 

na riadny chod školy. 
2. Sústavu základných organizačných a riadiacich noriem tvoria:  
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a) základné vnútorné organizačné normy, a to:  
1. organizačný poriadok 
2. pracovný poriadok 
3. školský poriadok 
4. školský vzdelávací program 
5. rokovací poriadok pedagogickej rady 
6. rozvrh hodín, týždenný plán výchovnej činnosti 
7. zápisnice z pedagogickej rady a pracovných porád 
8. registratúrny plán a registratúrny poriadok 
9. prevádzkový poriadok  
10. plán práce školy na školský rok 
11. štatút rady školy 

b) riadiace normy so všeobecnou platnosťou (rozhodnutie, príkaz, úprava, smernica 
a metodický pokyn a pod.), 

 
Článok 7 

Odovzdávanie a preberanie funkcií 
 

1. Odovzdávanie a preberanie funkcií sa vykonáva písomne v týchto prípadoch: 
a) ak ide o vedúcu funkciu, 
b) ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou, 
c) ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec. 

2. Rozsah protokolu o odovzdaní a prebraní funkcie určí nadriadený zamestnanec.  
3. Pri prevzatí funkcie spojenej s hmotnou zodpovednosťou sa vykoná mimoriadna inventúra. 
4. V prípade odovzdávania funkcie súvisiacej s preberaním utajovaných skutočností sa 

postupuje podľa osobitných predpisov (zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších zmien a doplnkov). 

 
Článok 8 

Kontrolná činnosť 
 

1. Riaditeľ' ZŠ ako aj jej ďalší zamestnanci, poverení vedením jednotlivých útvarov a úsekov, 
sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom školy pracovné úlohy, 
organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny. 

2. Zamestnanci poverení riaditeľom školy sú zodpovední za správne, kvalitné a včasné 
plnenie úloh. Sú povinní ihneď informovať o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach 
riaditeľa ZŠ. 

3. Súborným výkonom kontroly je poverený riaditeľ školy. 
 

Časť III: Poradné orgány 

 
Článok 9 

Poradné orgány riaditeľa 
 

1. Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú :  
a) vedenie školy, 
b) pedagogická rada, 
c) rada školy, 
d) metodické združenie,  
e) predmetové komisie, 
f) rada rodičov. 

2. Vedenie školy tvorí riaditeľ, manažér, koordinátor pre duchovné smerovanie a zástupcovia 
riaditeľa. Riaditeľ môže na porady vedenia prizvať aj iných zamestnancov. Vedenie sa 
schádza podľa plánu porád stanovených v ročnom pláne práce školy, prípadne ho podľa 
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potreby zvoláva riaditeľ. 

3. Radu školy tvoria 11 zástupcovia pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 
zákonných zástupcov žiakov a zriaďovateľa ZŠ. Jej úlohy a činnosť definuje štatút rady 
školy. 

4. Pedagogickú radu tvoria všetci pedagogickí a odborní zamestnanci školy. Riadi sa 
rokovacím poriadkom.  

5. Metodické združenie pozostáva zo všetkých pedagogických zamestnancov prvého stupňa 
ZŠ. Stretávajú sa spravidla 1x za týždeň. 

6. Predmetové komisie tvoria pedagogickí zamestnanci príslušného predmetu alebo 
príbuzných predmetov druhého stupňa ZŠ. Komisie sa stretávajú aspoň 4x za rok. Okrem 
týchto stretnutí sa stretáva pedagogická rada 2. stupňa pravidelne 1x za týždeň po 
vedením zástupcu pre 2. stupeň. 

7. Vychovávatelia sa stretávajú 1x za týždeň pod vedením vedúceho školského klubu. 

8. Pedagogickí asistenti majú osobitné stretnutie pod vedením špeciálneho pedagóga tiež 1x 
za týždeň.   

9. Rada rodičov sa riadi vlastným štatútom a rokovacím poriadkom. Je iniciatívnym orgánom 
zákonných zástupcov žiakov školy. Schádza sa podľa potreby. Zvoláva ju zvolený predseda 
Rady rodičov. 

10. Riaditeľ zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie orgány s trvalou alebo dočasnou 
pôsobnosťou, napr. inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia.  

11. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa povahu odporúčania. 

 

Časť IV: Hlavné činnosti jednotlivých útvarov 

Pedagogický útvar školy 

  
Článok 10 

Riaditeľ ZŠ 
 

1. Riaditeľa ZŠ menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh rady školy. 
2. Riaditeľ je štatutárnym orgánom školy a oprávnený konať za ZŠ samostatne, pokiaľ jeho 

rozhodnutie nie je podmienené schválením zriaďovateľa.  
3. Riaditeľ riadi školu a zodpovedá za napĺňanie vízie a strategického plánu školy.  
4. Riaditeľ ZŠ vykonáva svoju právomoc v súlade s platnou legislatívou, pričom zodpovedá 

úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy, efektívne využívanie finančných prostriedkov, 
rozhoduje o prijatí žiaka a ďalších náležitostiach podľa §5 ods.3 zákona č.596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších zmien a doplnkov.  

5. Riaditeľ ZŠ rozhoduje o výbere, prijímaní nových zamestnancov, odmeňovaní a skončení 
pracovného pomeru ako aj o celkovej personálnej politike školy. Pri rozhodnutiach 
spolupracuje s ostatnými vedúcimi pracovníkmi. 

6. Riaditeľ zabezpečuje odborný rast a vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. 
Každoročne pripravuje Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov a oboznamuje s ním 
kolegov. 

7. Riaditeľ ustanovuje do funkcií a odvoláva: 
a) vedúcich zamestnancov ZŠ,  
b) vedúcich metodických orgánov, 
c) vedúcich a predsedov komisií, 
d) triednych učiteľov, 
e) správcov zbierok. 

8. Riaditeľ riadi a kontroluje: 



 Str. 7 

a) všetkých ostatných vedúcich zamestnancov,  
b) činnosť poradných orgánov, 
c) písomnú agendu školy. 

9. Riaditeľ schvaľuje všetky vnútorné dokumenty ZŠ.  
10. Riaditeľ schvaľuje pracovné cesty a dovolenky presahujúce 5 pracovných dní na základe 

návrhu zástupcu. 
11. Riaditeľ ZŠ 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. 

12. Riaditeľa počas jeho neprítomnosti zastupuje v určenom rozsahu zástupca školy pre 
nepedagogickú oblasť alebo písomne poverený zástupca pre pedagogickú oblasť. 
Riaditeľa môže zastupovať aj iný pedagogický zamestnanec, v tom prípade však musí byť 
poverenie písomné a musí v ňom byť uvedený časový a vecný rozsah oprávnenia 
povereného zamestnanca. 

 

 
Článok 11 

Koordinátor pre duchovné smerovanie 
 

1. Koordinátora pre duchovné smerovanie menuje a odvoláva zriaďovateľ. Funkcia 
koordinátora môže byť zlúčená s funkciou riaditeľa školy. 

2. Koordinátor je zodpovedný:  

• za ideové prepojenie školy so Zborom Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici, 

• za rozvoj školy v súlade s kresťansko-ekumenickým smerovaním, založenom na 
biblickom učení. 

 
Článok 12 

Zástupca riaditeľa 
 

1. Zástupcu riaditeľa školy menuje a odvoláva riaditeľ ZŠ. 
2. Zástupca pre 1. stupeň riadi pedagogický úsek pre primárne vzdelávanie, zástupca pre 

2.stupeň riadi pedagogický úsek pre nižšie sekundárne vzdelávanie. 
3. Zástupca riadi prácu na zverenom úseku a je zodpovedný za: 

a) odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce ZŠ a ŠKD,  
b) metodické vedenie a hospitačnú činnosť,  
c) dodržiavanie učebných plánov, osnov a vzdelávacích štandardov, 
d) pedagogicko-organizačné zabezpečenie vyučovacieho procesu (evidencia  
neprítomných pedagogických zamestnancov, zabezpečenie kvalifikovaného 
zastupovania, schvaľovanie dovoleniek a nadčasovej práce na svojom úseku), 
e) korektnosť a úplnosť dokumentácie (triedne knihy, triedne výkazy, osobné listy 
žiakov, klasifikačné záznamy a iné),   
f)  kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov, ktorými je 
poverený. 

 
Článok 13 

Vedúci MZ a PK 
 

1. Vedúceho metodického združenia (MZ) i predmetovej komisie (PK) určuje riaditeľ školy.  
2. Zodpovedá za: 

a) vypracovanie ročného plánu práce MZ / PK a jeho napĺňanie, 
b) odbornú úroveň výučby predmetov a aplikáciu nových metód, foriem a prostriedkov,  
c) vedenie riadnych i mimoriadnych zasadnutí MZ / PK, 
d) vedenie predmetovej dokumentácie, 
e) organizáciu spolupráce s ostatnými metodickými orgánmi školy, metodickým 

centrom a inými odbornými pracoviskami,  
f) spracovanie návrhu ďalšieho vzdelávania členov MZ / PK na základe ich potrieb.  
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Článok 14 

Vedúci ŠKD 
 

1. Vedúceho ŠKD menuje riaditeľ školy. 
2. Vedúci ŠKD koordinuje činnosť učiteľov projektu Creative English, vychovávateľov a  

zahraničných lektorov. 
3. Zodpovedá za:  

a) obsah a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD,  
b) vypracovanie a dodržiavanie celoročného plánu činnosti ŠKD a krúžkov, 
c) korektné vedenie dokumentácie ŠKD a krúžkov, 
d) koordináciu a kontrolu činnosti vychovávateľov, lektorov a učiteľov, 
e) priebežnú komunikáciu so zákonnými zástupcami žiakov o aktivitách v rámci ŠKD a krúžkov, 
f) hospodárne nakladanie s materiálnym vybavením ŠKD, 
g) úpravu, poriadok a reprezentatívnosť priestorov, kde prebieha ŠKD,  
h) prípravu a koordináciu mimoškolských aktivít podľa pokynov vedenia,  
i) kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov.  
 

Článok 15 
Učiteľ / Triedny učiteľ 

 
1. Učiteľ pracuje pod vedením zástupcu pre príslušný stupeň vzdelávania ZŠ. 
2. Učiteľ zodpovedá za:  

a) kvalitu výchovy a vzdelávania žiakov v súlade so výchovno-vzdelávacím 
programom školy, 

b) tvorbu a dodržiavanie časovo-tematických plánov,  
c) vyhodnocovanie práce žiakov,  
d) činnosti súvisiace s aktivitami podľa plánu práce školy a príkazmi nadriadeného 

(napr. pri nácviku muzikálov v anglickom jazyku) 
3. Triedny učiteľ zodpovedá tiež za:  

a) priebežnú komunikáciu so zákonnými zástupcami žiakov o študijných výsledkoch 
a správaní žiakov,  

b) korektné vedenie triednickej agendy (triedne knihy, triedne výkazy, klasifikačný 
hárok, katalógy, vysvedčenia a iné podľa určenia nadriadeného), 

c) riešenie výchovných problémov vo svojej triede, 
d) koordináciu práce asistenta a špeciálneho pedagóga pri rozvoji integrovaného 

dieťaťa,  
e) úpravu, poriadok a reprezentatívnosť zverenej triedy,  
f) za ďalšie činnosti súvisiace s triednictvom a záujmovou činnosťou žiakov, 
g) kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov. 

4. Triedny učiteľ spolupracuje s ďalšími učiteľmi, ktorí vyučujú v jemu zverenej triede. Podľa 
potreby komunikuje tiež s vychovávateľmi o prvkoch, ktoré je potrebné rozvíjať s deťmi v 
ŠKD. 

 
Článok 16 

Zahraničný lektor 
 

1. Zahraničný lektor pracuje pod vedením vedúceho predmetovej komisie pre anglický jazyk. 
2. Je zodpovedný za:  

a) koverzáciu v anglickom jazyku v rámci vyučovania ANJ a v ŠKD, 
b) výchovu žiakov na základe kresťanskej etiky a v súlade so výchovno-vzdelávacím 

programom školy, 
c) vedenie internej dokumentácie o svojej dennej činnosti,  
d) pomoc pri nácvikoch a prezentácii muzikálov v anglickom jazyku, 
e) činnosti súvisiace s aktivitami podľa plánu práce školy a príkazmi riaditeľa (napr. 

odmenové akcie, besiedky, a pod.) 
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Článok 17 

Výchovný poradca 
 

1. Výchovný poradca sprostredkúva žiakom a ich zákonným zástupcom psychologické, 
sociálne, služby kariérneho poradenstva a iné služby.  

2. Zodpovedá najmä za: 
a) tvorbu a realizáciu programov prevencie sociálno-patologického správania žiakov,  
b) vypracovanie návrhov na riešenie aktuálnych výchovných problémov žiakov 

a koordináciu pedagogických zamestnancov pri ich uplatňovaní,  
c) komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov ohľadne výchovných problémov, 
d) evidenciu a včasné hlásenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky 

zriaďovateľovi, sociálnej kuratele a polícii na ďalšie konanie,  
e) kariérové poradenstvo žiakom a ich zákonným zástupcom,  
f) komunikáciu so strednými školami, sprostredkovanie aktuálnych informácií žiakom 

8. a 9. ročníka, 
g) správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s jeho činnosťou, 
h) kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov.  

 
Článok 18 

Špeciálny pedagóg 
 

1. Poskytuje špeciálno-pedagogickú, psychologickú, poradenskú a výchovno-vzdelávaciu 
činnosť pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a ich zákonných 
zástupcov.  

2. Úzko spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy a odbornými zamestnancami 
poradenských zariadení.  

3. Zodpovedá najmä za: 
a) diagnostiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
b) komunikáciu s CPPPaP a dodržiavanie záverov odborných vyšetrení, 
c) vypracovanie individuálnych vzdelávacích plánov pre integrovaných žiakov a ich 

dodržiavanie,  
d) správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s jeho činnosťou, 
e) komunikáciu so zákonnými zástupcami dieťaťa, 

f) kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov. 
 

 
Článok 19 

Pedagogický asistent 
 

1. Pedagogický asistent úzko spolupracuje so špeciálnym pedagógom, s učiteľmi a 
vychovávateľmi. Asistuje pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.  

2. Zodpovedá za:  
a) prekonávanie zdravotných a iných bariér určených žiakov podľa požiadaviek 

učiteľa/ vychovávateľa, 
b) asistenciu zahraničným lektorom pri prekonávaní komunikačných a sociálnych 

bariér vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 
c) pomocné činnosti pri organizovaní školských akcií.  

 
 

Článok 20 
Správca zbierky 

 
1. Správcu predmetovej zbierky ustanovuje do funkcie riaditeľ ZŠ. 
2. Správca zodpovedá za: 
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a) hospodárne nakladanie so zbierkou, 
b) korektnú a úplnú evidenciu pomôcok zahrnutých do zverenej kabinetnej zbierky, 
c) priebežné dopĺňanie zbierky v súlade so schváleným rozpočtom. 

 

Hospodársko-správny útvar 

 

Článok 21 
Manažér 

 
1. Manažéra menuje a odvoláva do funkcie riaditeľ ZŠ.  
2. Manažér kontroluje a koordinuje činnosť vedúcej stravovania, účtovníka, upratovačiek, 

údržbára a ďalších nepedagogických pracovníkov školy. 
3. Manažér preberá zodpovednosť na nepedagogickom úseku riaditeľa v oblastiach: 

a) Personalistika zamestnancov školy 
b) Pracovno-právna agenda cudzincov 
c) Aktualizácia vnútorných organizačných noriem  
d) Registratúra 
e) Marketing 
f) Komunikácia s úradmi a inými organizáciami v nepedagogickej oblasti 
g) Rozvoj finančných projektov 

4. Manažér ďalej zodpovedá za: 
a) riadne hospodárenie s majetkom v správe školy a za riadnu prevádzku školských 

zariadení, 
b) vytvorenie primeraných pracovných podmienok na zlepšovanie kultúry práce 

a pracovného prostredia  
c) úsek BOZP a organizáciu nepedagogických školení pre všetkých zamestnancov 

školy,  
d) efektívne využívanie finančných prostriedkov, dodržiavanie rozpočtových pravidiel 

a predpisov o finančnom hospodárení, 
e) vecnú správnosť faktúr a ich uhrádzanie v termíne splatnosti, 
f) evidenciu a správnu vecnosť účtovných dokladov, 
g) kompletné a včasné spracovanie štatistických výkazov v nepedagogickej oblasti. 

5. Manažér môže pre školu pracovať aj v inom druhu právneho vzťahu ako 
v zamestnaneckom pracovnom pomere. 

 
Článok 22 

Mzdový účtovník 
1. Mzdový účtovník zodpovedá najmä za:  (za žlté ani veľmi nie) 
 
a) správne a včasné spracovanie miezd zamestnancov, dávok nemocenského a sociálneho 
zabezpečenia, 
b) korektné vedenie osobnej a mzdovej agendy zamestnancov a jej archiváciu, 
c) čerpanie dovolenky zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov, 
d) kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov. 
2. Mzdový účtovník môže pre školu pracovať aj v inom druhu právneho vzťahu ako 
v zamestnaneckom pracovnom pomere. 

 
 

Článok 23 
Správca IKT 

 
1. Funkciu správcu IKT vykonáva koordinátor informatizácie, ktorého poverí riaditeľ školy. Ak 

je koordinátorom informatizácie pedagogický zamestnanec, môže mať kvôli svojej práci 
znížený úväzok podľa rozhodnutia riaditeľa školy. Koordinátor informatizácie pod vedením 
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manažéra školy a v spolupráci s externými osobami zodpovedá najmä za: 
c) používanie legálneho softvéru v počítačových systémoch školy, 
d) grafickú úroveň a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky školy, 
e) zabezpečuje bežnú údržbu PC siete, servis, inštaluje legálne vyučovacie programy 

do systému, 
f) propagáciu školy a školských podujatí pomocou fotografií a multimediálnych 

prezentácií, 
g) kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov, 
h) správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s činnosťou  IKT, 
i) vypracovanie a realizáciu rozvojových projektov na zverenom úseku, 
j) spoluprácu s ostatnými školskými a mimoškolskými inštitúciami a organizáciami  

oblasti IKT, 
k) organizáciu rôznych školení a kurzov s využitím IKT pre zamestnancov školy 

a verejnosť, 
l) vedenie inventára IKT, jeho pravidelné dopĺňanie a vyraďovanie, 

 

Časť V: Práva a povinnosti zamestnancov školy 

  
Článok 24 

Základné práva a povinnosti zamestnancov  
 

1. Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne, rezortné  a vnútroškolské 
predpisy. Zamestnanci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-
právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení. 

2. Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti: 
a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť kvalitne, hospodárne a včas pracovné úlohy a 

pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,  
b) upozorniť priameho nadriadeného na prípadné prekážky, ktoré mu bránia úlohu 

splniť,  
c) ihneď po príchode do školy a pred odchodom z nej sa zapísať do knihy dochádzky 

(v papierovej forme, alebo elektronickej forme vo svojom emailovom konte) prezrieť 
si pokyny riaditeľa alebo manažéra školy, záznamy o suplovaní a iné záznamy, 

d) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 
odchádzať z neho až po skončení pracovného času alebo podľa pravidiel 
dohodnutých v tomto pracovnom poriadku  

e) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním 
vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený. 

3. Každý zamestnanec je tiež povinný riadiť sa pri svojej práci podľa etických noriem 
vyplývajúcich z kresťanskej filozofie školy uvedenej v pláne výchovy a vzdelávania a 
osobitných predpisov uvedených v pracovnom poriadku školy. 

 
4. Každý zamestnanec má najmä tieto práva: 

a) právo na odmenu za vykonanú prácu, 
b) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po 

práci, 
c) požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných pre 

bezpečnú prácu, 
d) dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce. 

 
Článok 25 

Ďalšie práva a povinnosti vedúcich zamestnancov 
 

1. Každý vedúci zamestnanec má okrem vyššie uvedených práv a povinností ešte 
nasledovné: 
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a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov vo svojej kompetencii, 
b) utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci, 
c) navrhovať alebo zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov na základe  

pracovného poriadku, 
d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na 

uspokojovanie ich sociálnych potrieb, 
e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, 
f) navrhovať kroky na riešenie nepriaznivých situácií v oblasti vzťahov medzi 

zamestnancami, zamestnancami a žiakmi a zákonnými zástupcami podľa pravidiel 
uvedených v pracovnom poriadku školy, 

g) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku 
zamestnávateľa. 

Časť VI: Hospodárenie školy 

 

Článok 26 
 

1. Škola hospodári podľa rozpočtu schváleného zriaďovateľom na príslušný školský rok, 
prípadne kalendárny rok.  

2. Škola vyberá od zákonných zástupcov detí mesačné príspevky na zabezpečenie 
učebných pomôcok a ďalších prevádzkových nákladov. O výške príspevku a štruktúre 
jeho použitia rozhoduje zriaďovateľ každoročne pred začiatkom školského roka. 

3. Prijatie daru, sponzorských prostriedkov alebo majetku, ktorého hodnota presahuje 
4 000 EUR a k jeho užívaniu sa viažu podmienky, stanovené darcom alebo 
poskytovateľom, podlieha schváleniu zriaďovateľom.  

4. O nakladaní s obežným majetkom rozhoduje riaditeľ školy v spolupráci s manažérom 
školy. O nakladaní s investičným majetkom rozhoduje zriaďovateľ. 

5. Škola nie je oprávnená na prevzatie ručenia za záväzky inej osoby. Rovnako nie je 
oprávnená uskutočňovať vklady do spoločností, v ktorých sa ručí celým majetkom. 
Škola nie je oprávnená vkladať do obchodnej spoločnosti alebo družstva nehnuteľnosti, 
ktoré získala prevodom od štátu a finančné prostriedky získané dotáciou zo štátneho 
rozpočtu. 

 

Časť VII: Záverečné ustanovenia 

  
Článok 27 

 
1.  Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých pracovníkov školy. 

2. Vedúci pracovníci sú povinní postupne oboznámiť s obsahom organizačného poriadku 
školy všetkých podriadených pracovníkov. 

3.  Organizačný poriadok je platný na dobu neurčitú. 

4.  Doplnky k organizačnému poriadku vydáva riaditeľ školy po schválení zriaďovateľom. 

5. Súčasťou organizačného poriadku sú nasledovné prílohy: (podľa čl.6. ods.2) 
1) Školský vzdelávací program  

2) Výchovný program školského klubu 

3) Pracovný poriadok 
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4) Školský poriadok 

5) Rokovací poriadok pedagogickej rady  

6) Koncepčný zámer rozvoja školy 

7) Registratúrny poriadok a registratúrny plán 

8) Dokumentácia BOZP 

9) Plán vnútroškolskej kontroly 

10) Prevádzkový poriadok 
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