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ZÁKLADNÁ ŠKOLA POSTUPIMSKÁ 37, 040 22 KOŠICE 
 

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

 
Č l á n o k    1 

Základné  ustanovenia 

 
1.  Základná škola Postupimská 37 v Košiciach bola zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia 

zriaďovacou  listinou vydanou primátorom Mesta Košice zo dňa 1. júla 2002 pod číslom  A/02/02364, podľa 
§ 4a zákona SNR č.596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov, zákona NR SR  č. 523/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 
a zákona č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. 

 

2.    Základná škola je školou s právnou subjektivitou spôsobilou samostatne nadobúdať práva a záväzky. 
 

3.   V právnych vzťahoch škola podľa § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) vystupuje vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

 

4.   Základná škola je výchovno-vzdelávacím zariadením. Škola rozhoduje ako orgán štátnej správy  I. stupňa. 
V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má plnú zodpovednosť vyplývajúcu   z týchto vzťahov. 

 

5. Hnuteľný a nehnuteľný majetok nadobudla škola delimitáciou z Okresného úradu Košice III.    Od 1. januára 
2004 Mesto Košice dalo majetok do správy školy. Škola o tomto majetku vedie účtovnú a operatívnu 
evidenciu. 

 

6.  Škola je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického 
samosprávneho kraja. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného 
zriaďovateľom v zmysle § 2 zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení a doplnkových mimorozpočtových zdrojov. 

 

7.   Organizačný poriadok  vychádza z vyšších právnych noriem týkajúcich sa základných škôl v Slovenskej 
republike. Vydáva sa v súlade so zriaďovacou listinou školy a jej dodatkov a podľa § 11 ods. 10 písm. f) 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠVVaŠ SR          
č. 224/2011 Z. z., ktorou  sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. 

 

8.   Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou ZŠ. 
 

9.  Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu ZŠ, oblasť jej riadenia a činnosti, deľbu práce              
a pôsobnosť  jednotlivých útvarov a úsekov. 

 

10.  Sídlo Základnej školy je na Postupimskej 37 v Košiciach. 
 

11. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov ZŠ. 
 

  

 

Organizačný poriadok sa člení na všeobecnú časť, ktorá upravuje spoločné ustanovenia pre všetky 

útvary ZŠ, ich úseky a jednotlivých zamestnancov ZŠ, ďalej na časť, v ktorej sú vymedzené poradné 

orgány a komisie, časť, v ktorej sú uvedené  zásady, nástroje a metódy riadenia a osobitnú časť,            

v ktorej sú definované hlavné činnosti jednotlivých útvarov. 
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Č l á n o k    2 

Všeobecná  časť 

 
1. Realizáciu úloh ZŠ zabezpečujú jednotlivé útvary ZŠ v rámci svojej pôsobnosti. Útvary sú organizačné 

celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého 
zamerania. 

 
 

2. Útvary sa delia na organizačné úseky, ktoré zabezpečujú úlohy ZŠ spojené s odlišným odborným, 
organizačným a technickým zabezpečením. Na čele útvarov a ich úsekov sú vedúci zamestnanci ZŠ, ktorí 
sú priamo podriadení riaditeľovi ZŠ. 

 
 

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

 
 

4. Organizačnú štruktúru ZŠ určuje tento organizačný poriadok. Organizačná štruktúra vyjadruje optimálne 
zoskupenie útvarov ZŠ, ktorými sú: 

 

 útvar riaditeľa ZŠ  
 

 pedagogický útvar    
 

 

 hospodársko-správny útvar     
 

 útvar školského stravovania     

                        
2.1.  Kontrolná činnosť 
 

Riaditeľ ZŠ a ostatní vedúci zamestnanci ZŠ sú v zmysle plánu vnútroškolskej kontroly priamo 
zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh a sú povinní osobne kontrolovať plnenie úloh 
nimi riadeného organizačného útvaru alebo úseku, prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, 
ihneď o nich informovať riaditeľa ZŠ, prípadne podávať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným 
zamestnancom nimi riadeného útvaru alebo úseku. 
 

Na čele školy je riaditeľ, ktorý riadi ZŠ a zodpovedá za jej činnosť.  
Vymenúva  ho zriaďovateľ. 
 

Riaditeľ školy ako štatutárny orgán školy koná v  jeho mene. Rozhoduje vždy v súlade s platným právnym 
poriadkom samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením iných orgánov.  
Riaditeľ školy ustanovuje a odvoláva zástupcu riaditeľa školy. 

 
2.2.  Postavenie riaditeľa školy 
 

Postavenie riaditeľa školy určuje zákon č. 596/2003 Z.z. a štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 5, odst.1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15. 
 
 Školu a školské zariadenie riadi riaditeľ 
 

 Riaditeľ zodpovedá za : 
 

a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, 
b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,  
c)  vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov, 
d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti 

školy alebo školského zariadenia, 
e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,  
f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,  
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g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na 
zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,  

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

     Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom  stupni.  Rozhoduje o : 
 

a) prijatí žiaka do školy, 
b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, 
c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, 
d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 
e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, 
f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 
g) uložení výchovných opatrení, 
h) povolení vykonať komisionálnu skúšku, 
i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je 

žiakom školy, 
j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 

poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení, 
k) individuálnom vzdelávaní žiaka,  
l) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so 

súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, 
m) individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,  
n) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu. 

 
 Riaditeľ prekladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie 

 

a) návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried, 
b) návrh na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameranie, 
c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,  
d) návrh rozpočtu,  
e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, 
f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5   

písm. d), 
g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, 
h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva 

roky a každoročne jeho vyhodnotenie, 
i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu.  
 
 Riaditeľ školy riadi a kontroluje : 

 

a) vedúcich zamestnancov, činnosť poradných orgánov a komisií, 
b) prácu všetkých ostatných podriadených zamestnancov a pravidelne hodnotí vzťah 

zamestnancov k práci, pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky, 
c) dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov a v prípade jej porušenia vyvodzuje dôsledky 

v zmysle Zákonníka práce, 
d) účtovné doklady, 
e) všetku písomnú agendu školy. 

 
 Riaditeľ školy určuje : 

 

a) úväzky pedagogických pracovníkov, 
b) pracovnú náplň pre všetkých zamestnancov školy, 
c) termíny pracovných a pedagogických porád, 
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d) vedúcich metodických orgánov, správcov kabinetov, 
e) koordinátorov pre jednotlivé oblasti súvisiace s činnosťou školy. 

  
 Riaditeľ školy vydáva : 

 

a) organizačný poriadok, 
b) pracovný poriadok, 
c) prevádzkový poriadok, 
d) vnútorný poriadok pre žiakov a zamestnancov školy, 
e) vnútorný mzdový predpis, 
f) registratúrny poriadok, ktorého súčasťou je spisový a skartačný poriadok, 
g) zásady obehu účtovných dokladov, 
h) v spolupráci s OZ kolektívnu zmluvu, 
i) zásady na čerpanie sociálneho fondu, 
j) príkazy, pokyny a usmernenia. 

 
 Riaditeľ školy uzatvára : 

 

a) hospodárske zmluvy, 
b) zmluvy o prenájme priestorov školy, 
c) darovacie zmluvy. 

 
 Riaditeľ školy ustanovuje do funkcií a odvoláva : 

 

a) vedúcich zamestnancov ZŠ, 
b) vedúcich a predsedov komisií, 
c) triednych učiteľov, 
d) správcov zbierok a učební. 

 
 Riaditeľ školy schvaľuje: 

 

a) všetky vnútorné dokumenty ZŠ. 

 
 Riaditeľ školy hodnotí a pri hodnotení využíva: 

 

a) agendu právnej, správnej, ekonomickej, personálno-mzdovej oblasti, oblasti PO, BOZP a CO. 
 

 Riaditeľ školy udeľuje a navrhuje: 
 

a) pochvaly a ocenenia v rámci organizácie, navrhuje ich udelenie nadriadeným orgánom. 
 
 

Riaditeľa ZŠ v čase jeho neprítomnosti zastupuje štatutárny zástupca riaditeľa školy v plnom rozsahu 
jeho práv a povinností.  Na základe poverenia riaditeľa ZŠ ho môže v čase jeho neprítomnosti 
zastupovať aj iný ním poverený vedúci zamestnanec v rámci jemu danej pôsobnosti.  
Poverenie musí byť urobené písomne a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného 
zamestnanca. 

 
 
 
 

 



 6 

Č l á n o k    3 

Poradné orgány a  komisie 

 
Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ riaditeľ ZŠ 
zriaďuje poradné orgány a komisie, ktorých činnosť sa riadi ich plánmi práce. 
 
1.     Gremiálna a operatívna porada riaditeľa ZŠ 

 

prerokováva najaktuálnejšie a rozhodujúce otázky celkovej  činnosti ZŠ. Zúčastňujú sa na nej všetci 
vedúci zamestnanci  ZŠ. Riaditeľ ZŠ prizýva na pracovnú poradu podľa obsahu rokovania aj ďalších 
pedagogických zamestnancov, najmä výchovného poradcu (člen širšieho vedenia ZŠ), vedúcich 
predsedov metodických združení a predmetových komisií, predsedu odborovej organizácie na škole 
predsedu školskej rady, rodičovskej rady, zástupcov sociálneho fondu, prípadne iné osoby. Gremiálna 
porada sa koná najmenej 1x mesačne. Operatívna porada podľa potreby. 

 
2.     Pedagogická rada 
 

usmerňuje a zjednocuje prácu pedagogických zamestnancov ZŠ. Pedagogická rada rieši najdôležitejšie 
úlohy ZŠ, prerokováva najmä plán práce ZŠ, hodnotí jeho plnenie, výsledky výchovnej a vzdelávacej 
činnosti, rokuje o výchovných opatreniach, ktoré ukladá riaditeľ ZŠ, znížených známkach zo správania, 
opravných skúškach. Ďalej rieši teoretické a praktické otázky vyučovania a výchovy. Na rokovanie 
pedagogickej rady prizýva riaditeľ ZŠ podľa charakteru prerokovávanej problematiky aj  zástupcov iných 
orgánov a organizácií. Pedagogická rada je zložená  z  pedagogických a výchovných zamestnancov 
školy. Zvoláva ju  riaditeľ školy spravidla šesťkrát ročne. 

 
3.     Metodické združenia a predmetové komisie 
 

zriaďuje riaditeľ ZŠ pre posudzovanie špecifických úloh  výchovno-vyučovacieho procesu. Metodické 
združenia a predmetové komisie slúžia k zvyšovaniu metodickej úrovne výchovy a vzdelávania                
v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo skupinách predmetov. Metodické združenia a predmetové 
komisie sa zriaďujú aj z dôvodu zlepšenia vzájomnej  spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami. 
Za vedúcich metodických združení a predmetových komisií vymenúva riaditeľ ZŠ najskúsenejších 
učiteľov s dobrými organizačnými schopnosťami. Metodické združenia a predmetové komisie sú zložené 
z určených zástupcov učiteľov podľa jednotlivých ročníkov na 1. stupni a podľa predmetov na 2. stupni. 
Schádzajú sa podľa okolností, spravidla pred štvrťročnými klasifikačnými poradami. Zvolávajú  ich vedúci 
metodických orgánov. 

 
4.     Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia 
 

Inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácie a o správe majetku. Po 
skončení inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľovi ZŠ písomný návrh na usporiadanie. Uplatní aj 
návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. Počet členov komisie sa určuje podľa  
rozsahu vykonanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje písomne riaditeľ ZŠ. Okrem určenej 
inventarizácie sa komisia schádza podľa potreby.  

 

Vyraďovacia komisia posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyradenie neupotrebiteľných 
predmetov. 

 

Likvidačná komisia zrealizuje likvidáciu neupotrebiteľných predmetov odsúhlasených vyraďovacou 
komisiou a schválených riaditeľom ZŠ. 

 
5.     Škodová komisia 
 

Jej funkciou je po prerokovaní navrhovať riaditeľovi ZŠ uplatňovanie nárokov alebo postihov voči 
zamestnancom, ktorí spôsobili organizácii škodu. Je trojčlenná na čele s predsedom, ktorého písomne 
poveruje riaditeľ ZŠ. Poverený predseda písomne oznámi riaditeľovi ZŠ mená ďalších jej členov a určí 
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zapisovateľa. Komisia zasadá podľa potreby a vo svojej činnosti sa riadi Zákonníkom práce a ďalšími 
právnymi normami. 
 

6.     Výchovná komisia 
 

Zriaďuje ju riaditeľ ZŠ pre riešenie výchovných problémov žiakov na škole. Jej členmi sú riaditeľ školy, 
výchovný poradca školy, zástupca riaditeľa školy, triedny učiteľ. Riaditeľ školy prizýva na zasadnutie 
komisie rodiča a žiaka, ktorého sa výchovný problém dotýka. Pri niektorých závažnejších problémoch sa 
pozývaní aj zástupcovia iných organizácií a inštitúcií. 

 
7.     Rada školy 
 

sa zriaďuje podľa § 2 a 33a zákona č.29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Pôsobnosť a členstvo 
v Rade školy určuje zákon č.596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - §24, §25, 
vyhláškou MŠ SR č. 291/2004,  ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 
samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a vyhláškou MŠ SR                 
č. 230/2009, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy, 
záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť  školy a z pohľadu 
školskej problematiky sa vyjadruje  k činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov štátnej 
správy. Plní funkciu verejnej kontroly, práce riadiacich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, 
ktorí sa podieľajú na utváraní podmienok na výchove a vzdelávaní v škole. Rada školy sa riadi 
pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu. Zvoláva ju podľa okolností predseda rady školy minimálne 
štyrikrát ročne. 
Vyjadruje sa k pedagogicko-organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho 
procesu, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, k návrhu rozpočtu, k správe o výsledku 
hospodárenia školy. 
Členmi rady školy sú zvolení zástupcovia pedagógov a ostatných zamestnancov školy, zástupcovia 
rodičov a žiakov a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

 
9.   Komisie zasadajúce jednorazovo 
 

  Zasadajú napr. pri komisionálnych opravných skúškach, školskom úraze a pod.. 

 
Č l á n o k   4 

Zásady a metódy riadenia ZŠ 

 
 4.1.  Vnútorné členenie niektorých útvarov ZŠ na úseky 
 

   Pedagogický útvar       I. stupeň ZŠ  
II. stupeň ZŠ 
školský klub detí  

 
       Hospodársko-správny útvar   úsek správnych zamestnancov 
                             úsek administratívy 

 

 

 
Každý úsek zabezpečuje ucelený súbor odborných činností. Za činnosť úsekov zodpovedajú zástupcovia 
riaditeľa ZŠ a ďalší zamestnanci poverení ich vedením. 
 

Jednotlivé útvary a úseky pri výkone svojej činnosti vzájomne spolupracujú. V prípade, že sa vybavenie 
určitej veci dotýka pôsobnosti viacerých útvarov (úsekov) ZŠ, zabezpečuje jej  vybavenie ten útvar 
(úsek), ktorý bol riaditeľom ZŠ poverený plnením tejto úlohy.  
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Kompetenčné spory medzi jednotlivými úsekmi riešia vedúci úsekov vzájomnou dohodou. V prípade, že   
k dohode nedôjde, rozhodne o spore riaditeľ ZŠ. 
 

Pracovnú náplň činnosti jednotlivých zamestnancov určuje  nadväzne na náplň práce útvaru ich priamy 
nadriadený. Popisy práce sa ukladajú u priameho nadriadeného a u personálneho zamestnanca. 

 

V organizácii a riadení sa využívajú organizačné a riadiace normy. Sú to záväzné predpisy, ktoré 
upravujú vzťahy  v procese riadenia.  
 

4.2.   Základné organizačné normy 
 

 Organizačný poriadok 
 Prevádzkový poriadok 
 Pracovný poriadok 
 Mzdový predpis 
 Registratúrny poriadok 
 Učebný plán v príslušnom školskom roku 
 Plán práce školy na príslušný školský rok 
 Plán vnútroškolskej kontroly 
 Zásady obehu účtovných dokladov 

 
Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou, ktorá rámcovo upravuje všetky oblasti 
a činnosti v procese riadenia v organizácii a vytvára základ pre tvorbu ostatných organizačných noriem. 

 

      Prevádzkový poriadok popisuje dispozičné riešenie školy, personálne obsadenie, úlohy a povinnosti 
riaditeľa školy a ostatných zamestnancov, režim dňa, zákazy a úlohy zamestnávateľa na úseku prevencie 
BOZP. Jeho súčasťou je tiež sanitačný poriadok a prevádzkové poriadky odborných učební. 

 

        Pracovný poriadok  vymedzuje práva a povinnosti všetkých zamestnancov ZŠ. 
 

 Mzdový predpis upravuje platové pomery zamestnancov ZŠ. 
 

Registratúrny poriadok  ktorého súčasťou je spisový a skartačný poriadok určuje pravidlá pri 
manipulácii so spisovou agendou. Upravuje spôsob archivácie celej dokumentácie školy. 

 

Učebné plány v príslušnom školskom roku rozpisujú základnú normu vyučovacieho procesu,  učebné 
osnovy, na obdobie školského roka. 

 

Plán práce školy na príslušný školský rok definuje hlavné úlohy školy v školskom roku podrobne 
rozpísané na jednotlivé úlohy s určením zodpovednosti a termínu plnenia.  

 

Plán vnútroškolskej kontroly je vnútorný dokument školy, ktorý rozdeľuje kompetencie v oblasti 
kontrolnej činnosti na škole medzi vedúcich zamestnancov školy.  

 

Zásady obehu účtovných dokladov určujú podrobne popisované právomoci a zodpovednosti pri obehu 
účtovných dokladov. 

 
4.3.  Základné riadiace normy  
 

Riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, úprava, pokyn), určujú postupy práce na 
zabezpečenie určitých úloh, upravujú dôležité hospodárske, organizačné a metodické otázky, ukladajú 
záväzné, konkrétne a časovo stanovené úlohy adresované učiteľkám a ostatným zamestnancom školy. 

 

Ďalšie akty riadenia s určenou obmedzenou pôsobnosťou, ktoré môžu vydávať po schválení riaditeľom 
školy aj ostatní vedúci zamestnanci 

 
4.4.  Metódy riadiacej práce 
 

         perspektívnosť a programovosť 
         analytická činnosť odborných pedagogických, ekonomických a administratívnych oblastí 
         neustále hodnotenie, prijímanie záverov pre prax 
         spracúvanie rozhodujúcich úloh aj tímovou prácou 
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         informovanosť ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie. 
 
4.5.   Odovzdávanie a preberanie funkcií 
 

         sa vykonáva písomne v týchto prípadoch:  - ak ide o vedúcu funkciou 
- ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou 
- ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec. 

Rozsah protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie určí nadriadený zamestnanec. Pri prevzatí  funkcie 
spojenej s hmotnou zodpovednosťou sa vykonáva mimoriadna inventúra. 

 

V prípade odovzdávania funkcie, ktorá súvisí s preberaním utajovaných skutočností, sa postupuje podľa 
osobitných predpisov. 

 
Č l á n o k  5 

Práva a povinnosti zamestnancov 

 
Práva a povinnosti zamestnancov určené ZP, všeobecne záväznými platnými predpismi a týmto organizačným 
poriadkom upravuje  Pracovný poriadok ZŠ Postupimská 37 v Košiciach. 

 
 
 

Č l á n o k  6 

Osobitná časť 

 
6.1.   Útvar  riaditeľa  ZŠ 
 

Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej 
činnosti. Obsahuje  činnosti, ktoré sú priamo podriadené riaditeľovi ZŠ a ktoré mu  pomáhajú vykonávať 
jemu zverené činnosti.  
Riaditeľ ZŠ riadi ZŠ v celom rozsahu jej činnosti, vytvára podmienky na prácu všetkých zamestnancov      
a žiakov. 

 
   6.1.1.  Organizačná štruktúra 

 

 riaditeľ ZŠ - štatutárny orgán zriaďovateľa ( MMK – Oddelenie školstva ) 
 štatutárny zástupca riaditeľa ZŠ 
 vedúci zamestnanec hospodársko-správneho útvaru 
 vedúca školskej jedálne 
 stále poradné orgány riaditeľa ZŠ a komisie 

    
 6.1.2.  Úlohy útvaru riaditeľa  ZŠ 
 

 organizačne zabezpečuje porady, zodpovedá za ich odbornú a organizačnú prípravu,     
zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s  poradami, 

 spracováva časové plány porád, ktoré zosúlaďuje s činnosťou riaditeľa  základnej školy, 
 eviduje a sleduje termíny úloh, 
 sleduje vydávanie všetkých právnych a iných noriem a predpisov  a upozorňuje riaditeľa  ZŠ 

na právne úpravy, ktoré sa dotýkajú  činnosti ZŠ, 
 vybavuje písomnú agendu a korešpondenciu ZŠ, 
 eviduje a predkladá riaditeľovi základnej školy sťažnosti a podnety zamestnancov, žiakov      

a ich rodičov, 
 podieľa sa na návrhoch základných organizačných noriem a interných smerníc, 
 spracováva a vydáva organizačný poriadok základnej školy, vnútorný  poriadok, pracovný 

poriadok resp. ďalšie právne normy a ich zmeny a doplnky,  
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 vedie evidenciu popisov funkcií zamestnancov  ZŠ, 
 zabezpečuje rozpracovávanie pokynov a smerníc nadriadených orgánov na podmienky 

základnej školy, 
 vedie evidenciu dochádzky, dovoleniek a poskytovanie náhradného voľna zamestnancov ZŠ, 
 zabezpečuje pracovnoprávne úkony pre zamestnancov ZŠ, 
 sleduje a vyhodnocuje zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov základnej školy, 
 zabezpečuje zastupovanie neprítomných učiteľov, 
 organizačne zabezpečuje prijímanie žiakov do školy, eviduje a uschováva podľa platných 

predpisov protokoly, revízne správy, zápisnice o kontrolnej činnosti vykonanej v ZŠ 
kontrolnými    a inými odbornými útvarmi nadriadených orgánov, ako aj materiály                   
z  vlastných kontrolných akcií, 

 organizačne zabezpečuje komisionálne skúšky, sleduje a kontroluje ich priebeh, 
 vykonáva hospitačnú činnosť a zabezpečuje uvádzanie začínajúcich  učiteľov do praxe, 
 zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa ZŠ. 
 

       6.1.3.  Základné povinnosti riaditeľa ZŠ 
 

 riaditeľ ZŠ plní úlohy na I. stupni riadenia s okresnou  pôsobnosťou, 
 vyhlasuje výberové konania na miesta vedúcich zamestnancov, 
 zostavuje plán práce ZŠ, schvaľuje čiastkové plány, ktoré sú súčasťou plánu práce školy, 
 vydáva vnútorný poriadok ZŠ, schvaľuje úväzky pedagogických zamestnancov, určuje 

triednych učiteľov, vedúcich predmetových komisií, výchovného poradcu, schvaľuje rozvrh 
dozorov a rozvrh hodín, 

 vypracúva plán vnútroškolskej kontroly a podieľa sa na jej vykonávaní, 
 zodpovedá za plnenie učebných osnov a plánov výchovy mimo vyučovania, 
 zodpovedá za vybavenie základnej školy učebnými pomôckami, školskými potrebami             

a didaktickou technikou, 
 zodpovedá za správnosť obsahu výkazov predkladaných nadriadeným orgánom a za 

správne a komplexné vedenie predpísanej  dokumentácie, 
 zabezpečuje spracovanie rozboru celoročnej činnosti ZŠ, 
 zodpovedá za dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane 

proti požiarom, predpisov CO, 
 zabezpečuje ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie  zamestnancov ZŠ, 
 zodpovedá za hospodárenie ZŠ a efektívne vynakladanie  finančných prostriedkov, 
 zodpovedá za uplatňovanie zásad mzdovej politiky pri určovaní platov a odmien všetkých 

zamestnancov ZŠ, 
 plní si vyučovaciu povinnosť podľa nariadenia vlády, 
 spolupracuje s rodičovskou radou a školskou radou, 
 rozhoduje o prijatí žiakov do školy, 
 rozhoduje o udelení výchovných opatrení,  
 rozhoduje o konaní komisionálnych skúšok, 
 koná vo veciach vo vzťahu k  zriaďovateľovi 
     vyhotovuje rozvrh hodín na I a II. stupni základnej školy, 
 spracováva všetky výstupné štatistiky ZŠ a analýzy pre nadriadené inštitúcie, 
 eviduje žiacke a pracovné úrazy, zbiera údaje potrebné pri ich registrácii,   
 po konzultácii s triednymi učiteľmi vydáva potvrdenie o návšteve školy, 
 zabezpečuje nákup učebných pomôcok, prístrojov a didaktickej techniky, 
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6.1.4.  Základné povinnosti štatutárneho zástupcu riaditeľa ZŠ 

 

 štatutárny zástupca riaditeľa ZŠ plní úlohy v II. a) stupni  riadenia s okresnou pôsobnosťou,   
v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme. 

 zastupuje riaditeľa školy počas jeho neprítomnosti v plnom  rozsahu jeho práv  a povinností, 
 priamo riadi a kontroluje prácu vo všetkých triedach I. a II. stupňa ZŠ, podriadených 

zamestnancov na I.  a  II. stupni ZŠ na úseku všeobecno-vzdelávacích predmetov 
a odborných predmetov, triednych učiteľov,  vedúcich metodických združení a predmetových 
komisií, výchovného poradcu školy,  a vychovávateľky školského klubu detí, 

 organizuje a riadi výchovno-vzdelávaciu činnosť na I a II. stupni ZŠ i mimo vyučovania          
v súlade s učebnými osnovami,  

 organizuje a riadi výchovno-vzdelávaciu činnosť na úseku školského klubu detí v súlade        
s učebnými osnovami,  

 má právo používať okrúhlu pečiatku, 
 zhromažďuje tematické plány výchovno-vzdelávacie plány od jednotlivých vyučujúcich ZŠ na 

I. a II. stupni, kontroluje ich plnenie, kontroluje úroveň vyučovania na I. a II. stupni, úroveň 
výchovno-vzdelávacej práce úseku školského klubu detí, robí analýzu výsledkov a navrhuje 
opatrenia na zlepšenie práce, 

 pravidelne kontroluje triedne knihy a ostatnú pedagogickú dokumentáciu na I. a II stupni 
základnej školy a  na úseku školského klubu detí,  

 zabezpečuje zastupovanie za neprítomných pedagogických zamestnancov, 
 spolupracuje so školským psychológom a sociálnym odborom príslušného orgánu štátnej    

správy, resp. miestnej samosprávy 
 vybavuje sociálnu agendu detí v spolupráci s výchovným poradcom školy, 
 plní svoju vyučovaciu povinnosť podľa nariadenia vlády, 
 podieľa sa na príprave, organizácii a priebehu opravných komisionálnych skúšok, 
 podieľa sa na určovaní úväzkov pedagogických zamestnancov a pridelení  triednictva 
 spracováva podklady o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu, 
 podieľa sa na príprave dokumentov školy, 
 eviduje mimoškolskú činnosť žiakov a pedagogických zamestnancov, 
 sleduje a kontroluje využívanie odbornej a pedagogickej literatúry a časopisov na základnej 

škole, 
 vyhotovuje podklady potrebné pre objednávanie školských tlačív a odbornej literatúry 
 vykonáva kontrolnú a hospitačnú činnosť v zmysle plánu vnútroškolskej kontroly, 
 usmerňuje a kontroluje činnosť metodických združení a predmetových komisií a ich vedúcich,  

spolupracuje s MPC, 
 navrhuje obsah a  rozsah materiálno-technického a  personálneho zabezpečenia  

pedagogického procesu, 
 zabezpečuje vedenie a evidenciu predpísanej pedagogickej dokumentácie, 
 hodnotí prácu svojich podriadených a vypracováva návrhy ich odmien, 
 navrhuje osobné príplatky a odmeny jemu priamo podriadených zamestnancov, 
 spracováva podklady o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu, 
 pripravuje podklady pre rozhodujúce dokumenty školy, 
 eviduje dochádzku zamestnancov na I. a II. stupni základnej školy, 
 spracováva podklady pre mzdy, sleduje čerpanie dovolenky, 
 spracováva a kontroluje výkazy odučených nadčasových hodín, sleduje tvorbu a čerpanie 

nadčasovej práce, 
 vedie evidenciu študujúcich zamestnancov,  
 sleduje mzdové zaradenie pedagogických pracovníkov, 
 plní svoju vyučovaciu povinnosť podľa nariadenia vlády, 
 sleduje dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na pedagogickú činnosť, 
 oboznamuje pedagogický zbor s novými právnymi predpismi, 
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 podieľa sa na príprave, organizácii a priebehu opravných komisionálnych skúšok, 
 plní ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne a popisu funkcie 

 
 6.1.5.  Základné povinnosti vedúcej hospodársko-správneho útvaru 
 

 vedúci zamestnanec hospodársko-správneho útvaru plní úlohy na IV. stupni riadenia             
s okresnou pôsobnosťou v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 priamo riadi prácu úseku podriadených zamestnancov hospodársko-správneho útvaru,  
 dbá o dodržiavanie všetkých zákonov a platných predpisov na  hospodársko-správnom 

útvare 
 navrhuje osobné príplatky a odmeny jemu priamo podriadených  zamestnancov, 
 plní ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne a popisu funkcie.    

  
 6.1.6.  Základné povinnosti vedúcej školskej jedálne 

 

 vedúca školskej jedálne plní úlohy na IV. stupni riadenia s okresnou  pôsobnosťou, v zmysle 
zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme. 

 priamo riadi prácu podriadených zamestnancov útvaru školského stravovania, 
 navrhuje osobné príplatky a odmeny jej priamo podriadených  zamestnancov, 
 plné ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne a popisu funkcie. 

 
 
6.2.   Pedagogický útvar 
 

Zabezpečuje vyučovanie odborných, všeobecno-vzdelávacích, povinne voliteľných a nepovinných 
predmetov podľa platných učebných plánov a osnov, plnenie programov v oblastiach výchovného 
poradenstva, environmentálnej výchovy, prevencie proti drogám, v oblasti škôl podporujúcich zdravie       
a vo výchove k manželstvu a rodičovstvu. Zabezpečuje tiež mimoškolskú výchovno-vzdelávaciu činnosť 
formou krúžkovej činnosti. 

   
 6.2.1.  Organizačná štruktúra  

 

   I.  stupeň ZŠ  
   II. stupeň ZŠ 
   školský klub detí  

 
         6.2.2.  Organizačná štruktúra zamestnancov  
 

 riaditeľ ZŠ 

 zástupca riaditeľa ZŠ ( zástupca štatutára) 

 výchovný poradca 

 koordinátor pre prácu so žiakmi so ŠVVP 

 vedúci metodických združení a predmetových komisií 

 triedni učitelia 

 vychovávateľky školského klubu detí 

 koordinátor prevencie drogových závislostí 

 koordinátor environmentálnej výchovy 

 koordinátor programu zdravých škôl  

 ostatní interní učitelia 
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  6.2.3.  Úlohy pedagogického útvaru 
 

 zabezpečuje vyučovanie  predmetov podľa školského vzdelávacieho programu,  
 vytvára podmienky na rýchle a trvalé osvojenie potrebných teoretických vedomostí                

a praktických zručností, 
 využíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo vyučovacom a výchovnom 

procese, 
 výchovno-vzdelávaciu činnosť na škole koordinuje prostredníctvom vedúcich metodických 

združení a predmetových komisií, 
 pravidelne analyzuje túto činnosť a navrhuje konkrétne riešenia a postupy pre naplnenie 

spoločných cieľov, 
 pre splnenie výchovno-vzdelávacích cieľov spolupracuje s rôznymi inštitúciami 

a organizáciami, 
 vedie predpísanú triednu dokumentáciu, evidenciu o plnení osnov, študijných výsledkoch, 

správaní a dochádzke žiakov, 
 podporuje rozvoj talentovaných žiakov ich zapájaním do rôznych predmetových olympiád, 

recitačných, hudobných, výtvarných a športových súťaží,  
 podporuje všestranne rozvoj aktivít žiakov formou krúžkovej činnosti, zabezpečuje 

mimoškolskú výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
 v prípade potreby poskytuje žiakom doučovanie, 
 zabezpečuje vnútroškolskú kontrolu na jednotlivých úsekoch, 
 podieľa sa na organizovaní plaveckých a lyžiarskych výcvikových kurzov, 
 organizuje výlety a školu v prírode pre žiakov školy, 
 výchovná poradkyňa poskytuje všestrannú psychologicko-poradenskú pomoc žiakom školy, 
 v oblasti spolupráce s materskou školou pripravuje a organizuje vhodné aktivity v prospech 

oboch zariadení,  
 všestranne sa podieľa na protidrogovej prevencii,  
 organizuje akcie v rámci programu environmentálnej výchovy, 
 plní úlohy vyplývajúce z programu Zdravá škola,  
 vedie žiakov k dôslednému dodržiavaniu bezpečnostných predpisov a predpisov požiarnej 

ochrany, 
 organizuje exkurzie a iné akcie športového a  kultúrneho charakteru 

 
6.3.  Hospodársko-správny  útvar 
 

 Hospodársko-správny útvar zabezpečuje všetky hospodársko-prevádzkové a personálno-mzdové 
záležitosti ZŠ a je za ne zodpovedný. 

        
  6.3.1.  Organizačná štruktúra  

 

    administratívni zamestnanci 
    správni zamestnanci 

 
         6.3.2.  Organizačná štruktúra zamestnancov 
 

    riaditeľ školy 
    vedúca hospodársko-správneho útvaru 
    školník 
    upratovačky 
    účtovníčka, personalistka, mzdová účtovníčka,( zabezpečujú zamestnanci SSŠ) technik 

BOZP a CO (zabezpečuje vybraná organizácia na základe uzatvorenej zmluvy) 
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         6.3.3.  Úlohy hospodársko-správneho útvaru 
 

 pripravuje a zostavuje návrh rozpočtu školy, 
 konzultuje s riaditeľom ZŠ návrh rozpočtu školy, 
 vypracuje schválený rozpočet podľa platných predpisov, 
 hľadá a uplatňuje v priebehu školského roka možnosti jeho zvýšenia, 
 zabezpečuje zákonné poistenie žiakov i organizácie za škodu v príslušnej poisťovni, 
 realizuje styk so všetkými druhmi poisťovní (zdravotná, sociálna) a s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Košice,  
 vykonáva previerky a kontroly z podnetu riaditeľa ZŠ, resp. na základe požiadaviek 

nadriadených orgánov, súdov a iných orgánov, 
 podáva riaditeľovi ZŠ prípadne jeho prostredníctvom, správy a  protokoly o prevedení revízie    

a previerok a kontroluje plnenie opatrení z nich vyplývajúcich, 
 eviduje a ukladá kontrolné revízne správy a protokoly, 
 vykonáva prvotnú evidenciu došlých faktúr, ich likvidáciu a platobný styk s bankou. Likvidáciu 

faktúr vykonáva až po podpísaní faktúr, overení jej vecnej správnosti zodpovedným 
zamestnancom, 

 spolupracuje s bankou v platobnom styku v rámci poverenia riaditeľa ZŠ, 
 vykonáva kontrolu čerpania všetkých finančných položiek a čerpania výdavkového                

a darovacieho účtu z banky, 
 eviduje hospodárske zmluvy, objednávky, ich návrhy a  upresnenia, 
 sleduje plnenie hospodárskych zmlúv a objednávok, zároveň ich  kontroluje, 
 kontroluje sprievodnú dokumentáciu všetkých nákupov a výdajov, 
 spracováva príjmové a výdavkové doklady, 
 navrhuje opravu alebo likvidáciu majetku ZŠ každého druhu, 
 zabezpečuje a riadi celú archívnu činnosť ZŠ v spolupráci so zástupcami riaditeľa ZŠ, ktorí 

zabezpečujú archiváciu  pedagogických dokumentov, 
 spracováva mzdy pracovníkov ZŠ, 
 eviduje a ukladá mzdové predpisy a ostatné podklady ku mzdám, 
 pripravuje návrh pracovných zmlúv a dohôd o mimopracovnej činnosti, 
 robí vyúčtovanie služobných ciest, vedie ich evidenciu, 
 vedie pokladničné záznamy a výkazy, 
 riadi inventúry všetkého majetku ZŠ, kontroluje správnosť a úplnosť vykonaných inventúr, 

inventárnych záznamov a  vysporiadanie inventúrnych rozdielov, 
 vedie evidenciu celého majetku ZŠ, vypracováva miestne inventárne zoznamy, 
 vypracováva požadované ekonomické štatistické výkazy a zodpovedá za ich správnosť, 
 vykonáva rozbory hospodárenia ZŠ, 
 sleduje finančné náklady na prevádzku školy a navrhuje opatrenia na ich hospodárnosť, 
 vedie účtovnú evidenciu, 
 vykonáva inventarizáciu hospodárskych prostriedkov ZŠ, 
 vykonáva činnosti v oblasti práce a miezd, 
 zabezpečuje činnosti súvisiace s OBP a PO, vybraným kategóriám zamestnancov 

zabezpečuje osobné ochranné pracovné prostriedky podľa normatívu, eviduje ich a dbá o ich 
účelné využitie, 

 zabezpečuje prevádzku a hospodársku činnosť ZŠ, 
 uplatňuje požiadavky na údržbu a opravu budov a ostatných zariadení, 
 riadi pracovníkov zabezpečujúcich činnosti súvisiace s prevádzkou ZŠ a pomocný personál, 
 zabezpečuje čistotu a hygienu v celom objekte ZŠ a okolitých priestorov, 
 pripravuje podklady pre výberové konania a verejnú súťaž v zmysle platných predpisov          

o verejnom zaobstarávaní tovarov, 
 pripravuje podklady pre vypracovanie nájomných zmlúv, 
 vedie podací denník, eviduje došlú a odoslanú poštu, 
 vedie sklad čistiacich prostriedkov a spotrebného kancelárskeho materiálu, zabezpečuje ich 

nákup a výdaj, 
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 vedie sklad učebníc, v spolupráci so zástupcami objednáva nové učebnice, vedie ich 
evidenciu, 

 vyhotovuje objednávku školských tlačív, 
 vedie agendu sociálneho fondu, 
 vedie protokol spisovej agendy a korešpondenciu riaditeľa školy. 

 
6.4.   Útvar školského stravovania 
 

Útvar školského stravovania zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov ZŠ podľa platných 
predpisov. Zabezpečuje tiež stravovanie cudzích stravníkov. 

 
  6.4.1.   Organizačná štruktúra zamestnancov  

 

 vedúca školskej jedálne 
 hlavná kuchárka 
 kuchárky 
 pomocná sila 

 
  6.4.2.   Úlohy útvaru školského stravovania 
  

 zabezpečuje stravovanie žiakov a pracovníkov ZŠ podľa platných predpisov a noriem, 
 zabezpečuje stravovanie cudzích stravníkov, 
 zabezpečuje výrobu a odbyt jedál a nápojov, 
 prijíma a zúčtováva finančné prostriedky od rodičov a ostatných stravníkov na potravinovom 

účte 
 

Č l á n o k  7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Základná škola a jej zamestnanci spolupracujú podľa požiadaviek s MMK -  Oddelením školstva, 
Sociálnym odborom, Odborom školstva Okresného úradu, Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky a ostatnými ministerstvami, ako aj s organizáciami na ich úrovni. 

 

2. Pri manipulácii s písomnosťami sa postupuje podľa osobitných  predpisov  ( registratúrny 
poriadok, ktorého súčasťou je archivačný a skartačný poriadok). Zaobchádzanie s utajovanými 
skutočnosťami  a písomnosťami upravujú príslušné  právne predpisy. 

 

3. Súčasťou organizačného poriadku základnej školy sú Zriaďovacia listina a Štatút Základnej 
školy Postupimská 37 v Košiciach. 

  

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku je organizačná schéma (príloha č. 1). 
 

5. Organizačný poriadok základnej školy vydáva, mení a ruší výlučne riaditeľ  ZŠ. 
 

6. Vedúci zamestnanci základnej školy sú povinní postupne oboznámiť s obsahom  organizačného 
poriadku základnej školy všetkých podriadených zamestnancov. 

 

7. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2015. 
 

8. Ruší sa organizačný poriadok platný od 17. septembra  2012. 
 
Košice, 28. august 2015                      

 
  Mgr. Katarína Benková 
       riaditeľka školy 
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Príloha č.2 
 
 
Časť BOZP 
 
Všetci zamestnanci v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú 

povinní dodržiavať základné ustanovenia tohto zákona. Upozorňovať na nedostatky pri realizácii tohto 

zákona. 

 
V zmysle uvedeného zákona nariaďujem: 
 
1.   Zodpovedný zamestnanec - poverený bezpečnostný technik je Ing. Haluška 
 

Poverujem ho priebežným vykonávaním školenia a kontrol v oblasti BOZP. 
 
2.   Ustanovujem zdravotnú komisiu v tomto zložení: 
        

Mgr. Janette Šalachová - predseda 
Mgr. Iveta Kalinová  - členka 
Mária Olenčinová  - členka 

 
3.  Kontrolu dodržiavania zákazu používania alkoholu na pracovisku  vykonáva osobne riaditeľka školy. 
 
4.  Komplexnú kontrolu BOZP na všetkých útvaroch nariaďujem vykonať v mesiaci apríl príslušného 

kalendárneho roku. 
 
5.  Komisia vykonávania komplexnej kontroly BOZP : 
     
     predseda:   Miroslav Tkáč 
     členovia:   Anna Pásztorová - vedúca hospodársko-správneho úseku,  

Ján Spišák - školník základnej školy 
Mgr. Danka Spišáková – predseda ZO OZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košice, 28. august 2015                  
 
 
 

Mgr.  Katarína Benková 
                                                                                                  riaditeľka školy 
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Príloha č.1 
 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA ZÁKLADNEJ ŠKOLY POSTUPIMSKÁ 37, KOŠICE 

 

Útvar riaditeľa školy 
                                                                                                                                                  

                               ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Pedagogický útvar 

 Hospodársko-správny útvar  Útvar školského stravovania  
Poradné orgány  

a komisie 

 

Riaditeľ  Riaditeľ  Vedúca ŠJ 
 

Gremiálna porada 

 

Hospodárka  Účtovníčka  Technik BOZP,CO  Hlavná kuchárka  Kuchárky 
 

Pedagogická rada 

 

Školník  Upratovačky 
 Metodické združenia  

a komisie 

 

Zástupca štatutára  Učitelia II. stupňa    Učitelia I. stupňa  
Inventarizačná, 

vyraďovacia a likvidačná 
komisia 

 

Výchovný poradca  ŠKD  Škodová komisia 

 

Vedúci PK  Vedúci MZ  Stravovacia komisia 

 

Koordinátori prevencie  Triedni učitelia  Výchovná komisia 

 

Ostatní  Uvádzajúci učitelia  Rada školy 

 


