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Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Základnej umeleckej školy 

na ulici Bernolákovej 26 v Košiciach. Upravuje riadenie a organizáciu, určuje deľbu práce, 

organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť pracovníkov, jej vnútorné a vonkajšie 

vzťahy. 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. ZUŠ Bernolákova  26  v Košiciach (ďalej len škola) je na základe rozhodnutia Mesta 

Košice, samostatnou rozpočtovou  organizáciou, ktorá je rozpočtovou organizáciou na 

úseku základného umeleckého školstva. Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 1. júla 

2002 primátorom Mesta Košice poradové číslo: A/02/05048/71 v znení neskorších 

dodatkov. 

2. Škola je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje 

samostatne na základe rozpočtu vyčleneného MMK a mimorozpočtových zdrojov. 

3. Základným predmetom činnosti školy je zabezpečenie výchovy a vzdelávania podľa 

vzdelávacieho programu hudobného, výtvarného, tanečného a literárno–dramatického 

odboru. Poskytuje základné umelecké vzdelanie pre žiakov ZŠ. Organizuje štúdium 

pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl 

a dospelých. 

4. Nadriadeným orgánom školy je zriaďovateľ, Mesto Košice. 

 

 

Článok 2 

Rozsah platnosti organizačného poriadku 
 

1. Organizačný poriadok školy nadväzuje na Zriaďovaciu listinu  ZUŠ  Bernolákova 26  

v Košiciach. 

2. Organizačný poriadok je hlavnou organizačnou normou školy. Je záväzný pre 

všetkých zamestnancov školy. 

 

 

Článok 3 

Postavenie a úlohy školy 
 

1. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou zriadenou Mestom Košice. 

2. Úlohy školy sú vymedzené v Štatúte školy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

organizačnej normy. Štatút nadobudol účinnosť 01.07. 2002 

 

 

Článok 4 

Zásady organizácie a riadenia 
 

Organizačná štruktúra a riadenie školy sú budované na týchto zásadách: 

a) jeden vedúci pri využívaní demokratického riadenia 

b) jednotná kontrolná činnosť 

c) uplatňovanie a zvyšovanie pedagogickej odbornosti 
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d) zachovanie zákonnosti a uplatňovanie právneho vedomia 

e) dodržiavanie rozpočtových a účtovných pravidiel 

f) hospodárnosť 
 

Článok 5 

Základné organizačné a riadiace normy 
 

 V organizácií a riadení sa využívajú organizačné a riadiace normy. Sú to záväzné 

predpisy, ktoré sa upravujú v procese riadenia. 

 

Organizačnými normami sú: 

1. Organizačný poriadok 

2. Pracovný poriadok 

3. Rokovací poriadok 

4. Kolektívna zmluva 

5. Plán vnútroškolskej kontroly 

6. Registratúrny  poriadok 

7. Školský poriadok  

8. Smernica pre obeh účtovných dokladov 

 

Riadiacimi normami so všeobecnou platnosťou sú : 

1. Príkaz, úprava a pokyn riaditeľa školy 

 

Formy porád : 

1.  Gremiálna porada 

2.  Pracovná porada 

3.  Pedagogická porada 

 

 

Článok 6 

Všeobecné vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti 
 

1. Rozsah povinností, práv a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných 

všeobecných právnych predpisov, z pracovného poriadku školy z vnútorných 

organizačných a riadiacich aktov, z funkčného zaradenia pracovníkov, ich pracovnej 

náplne a z príkazov a pokynov ich nadriadených zamestnancov. Príkazmi a pokynmi 

možno operatívne zasahovať do pracovnej náplne zamestnancov. 

2. Základné povinnosti zamestnancov  a vedúcich zamestnancov  sú vymedzené 

v Pracovnom poriadku ZUŠ Bernolákova 26, Košice. 

3. Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútroškolské 

predpisy. Zamestnanci  sú povinný si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce z  pracovno-

právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení. 

 

Každý pracovník má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť: 

 plniť príkazy priameho nadriadeného, 

 využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,  

 dodržiavať pracovný čas, 

 dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, 
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 ochraňovať vlastníctvo Mesta Košice, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy 

a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím, 

 upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie 

príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď 

oznámiť vyššiemu nadriadenému. 

 

 

Článok 7 

Kontrolná činnosť 
  

 Neoddeliteľnou súčasťou práce je kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie 

zákonnosti, plnenia úloh a príkazov. Svojimi výsledkami má prispievať k prevencii 

a postihovať neplnenie uložených úloh. 

 Vedúci zamestnanci sú priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a včasné 

plnenie úloh a sú povinní:  

 osobne kontrolovať  plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku 

 prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov 

 uplatňovať pokyny a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným 

zamestnancom nimi riadeného organizačného útvaru 

 o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach sú zástupcovia povinní ihneď 

informovať riaditeľa školy. 

 

 

Článok 8 

Organizačné členenie školy 
 

 Škola sa člení na tieto úseky:   A) úsek riaditeľa   

                                                  B) pedagogický úsek 

                                                  C) hospodársko–ekonomický úsek 

     

Úsek sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne 

súvisiacich činností určitého zamerania. Na ich čele sú vedúci zamestnanci, ktorí sú priamo 

podriadení riaditeľovi školy. 

 

 

Článok 9 

Organizačná štruktúra školy a popis činnosti jednotlivých úsekov 

 
A) úsek riaditeľa školy 

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

personálnej a hospodárskej činnosti. 

Organizačná štruktúra: 

 riaditeľ – štatutárny orgán  

 zástupca riaditeľa 

 vedúci hospodársko – ekonomického úseku 

 stále poradné orgány riaditeľa školy 
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B) pedagogický úsek 

Organizačná štruktúra: 

 riaditeľ školy 

 zástupca riaditeľa školy 

 vedúci odboru( HO, LDO, TO, VO) 

 predseda metodického orgánu – PK 

 

C)  hospodársko–ekonomický úsek 

  Zabezpečuje hospodársko-prevádzkové, ekonomické, personálne a mzdové záležitosti 

školy.  

Organizačná štruktúra: 

 ekonomicky a hospodársky zamestnanec 

 mzdový a personálny zamestnanec  

 školník 

 údržbár 

 upratovačky 

 vrátnik 

 príležitostne prijatí zamestnanci 

 

 

Článok 10 

Riaditeľ školy 

 
Na čele školy je riaditeľ školy, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. 

Riaditeľ školy ako štatutárny orgán školy koná v jej mene a všetkých jej veciach.  

Rozhoduje  vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením iných 

orgánov. 

Riaditeľ je oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, 

organizovať a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny v súlade s 

pracovným poriadkom, zabezpečuje dodržiavanie pracovno-právnych a iných predpisov. 

Riaditeľ školy  vymenúva a odvoláva vedúcich zamestnancov školy v súlade so Zákonom č. 

596/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákonníkom práce. 

 

Riaditeľ školy zodpovedá: 

- za dodržiavanie  štátneho vzdelávacieho programu 

- za vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu  

- za vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov 

- za hodnotenie zamestnancov 

- za dodržiavanie všeobecne záväzných  právnych predpisov, učebných plánov a 

učebných osnov 

- za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy  

- za rozpočet, financovanie a za efektívne využívanie prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy 

- za hospodárenie a  účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov a vedenie 

riadnej evidencie o ich čerpaní 

- za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní, správe alebo vo vlastníctve školy 

- za zverený hmotný a nehmotný majetok, jeho zabezpečenie proti odcudzeniu, príp. 

znehodnoteniu a uzatvára hmotné zodpovednosti so správcami kabinetov  v zmysle 

Zákonníka práce 
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- za vytváranie priaznivých pracovných podmienok, zaisťovanie bezpečnosti zdravia pri 

práci 

- za oboznámenie podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými predpismi, 

predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

- za pedagogickú a odbornú úroveň zamestnancov a za výsledky práce školy 

- za pravidelnú kontrolu plnenia plánu práce školy a za jeho komplexné zhodnotenie na 

konci školského roku 

- za realizáciu projektu na škole – uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov 

do praxe 

- za prípravu podkladov pre nadriadené orgány 

 

Riaditeľ školy riadi a kontroluje: 

- prácu podriadených zamestnancov a pravidelne hodnotí ich prácu a vzťah k 

pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky 

- dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov a v prípade jej porušenia dáva návrh 

na pracovno-právny resp. trestno-právny postih voči zodpovedným zamestnancom 

- formálne kontroluje účtovné doklady 

 

Riaditeľ školy rozhoduje o: 

- prijatí a zaradení uchádzačov na štúdium 

- prerušení štúdia 

- povolení postupu do vyššieho ročníka 

- predčasnom ukončení štúdia 

- povolení opakovať ročník 

- povolení vykonať opravnú skúšku 

- ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca 

 

Určuje: 
- nadčasovú prácu  zamestnancom školy 

- pracovnú náplň všetkých zamestnancov 

- predsedov PK  

- vedúcich kabinetov 

- koordinátorov pre jednotlivé oblasti súvisiace s činnosťou školy 

- výkon triednickej práce 

- v čase vedľajších prázdnin čerpanie náhradného voľna a dovolenky 

- spôsob, ako budú triedni učitelia a vedenie školy informovať o výchovno-

vzdelávacích výsledkov 

- termíny zasadnutí  pedagogickej rady a pracovných porád 

- zloženie komisií školy 

 

Schvaľuje: 

- plán činnosti  

- organizáciu súťaží, školských absolventských a poznávacích zájazdov, tvorivých 

dielní , seminárov, exkurzií a pod.,  

- predkladané materiály v oblasti BOZP a PO 

 

 

Navrhuje: 

- osobný príplatok pre zamestnancov školy 

- odmenu pre zamestnancov školy za výborné pracovné výsledky 
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Vydáva: 

- organizačný poriadok školy 

- pracovný poriadok  po predchádzajúcom súhlase odborového orgánu 

- registratúrny poriadok 

- prevádzkový poriadok 

- školský poriadok 

- smernice   

- príkazy, pokyny a usmernenia 

- zásady tvorby a čerpania soc. fondu po prerokovaní s odborovým orgánom 

 

Uzatvára: 
- hospodárske zmluvy 

- kolektívnu zmluvu 

- pracovné zmluvy 

- sponzorské zmluvy 

 

Predkladá na vyjadrenie rade školy a zriaďovateľovi na schválenie: 

- návrh na počty prijímaných detí 

- návrh školského vzdelávacieho programu 

- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu 

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

- návrh rozpočtu 

- správu o výsledkoch hospodárenia školy 

- koncepčný zámer rozvoja školy, vyhodnotenie 

 

Riaditeľ školy ďalej: 

- prijíma všetkých pracovníkov školy do pracovného pomeru a v súvislosti s tým 

vyhotovuje pracovné zmluvy, zabezpečuje personálne obsadenie školy, 

- posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a na základe dohodnutého druhu práce 

a kvalifikačných požiadaviek vzdelania ich zaraďuje do platovej triedy podľa katalógu 

pracovných činností a podľa dĺžky praxe do platových stupňov, 

- oznamuje zamestnancom zloženie a výšku funkčného platu 

- uzatvára dohody o prácach mimo pracovného pomeru a tieto práce kontroluje, 

- uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve,  

- rozväzuje pracovný pomer s pracovníkmi školy dohodou, výpoveďou, okamžitým 

zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe, 

- preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce,  

- určuje nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek, 

- rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas 

školského roka v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby,), 

- priznáva náhrady miezd za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri 

prekážkach v práci z dôvodu všeobecného záujmu, 

- nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, 

prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času,  

- určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií pracovníkov školy, 

- vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium pracovníkov školy,  
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- rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich úľavách podľa platnej 

vyhlášky o pracovných úľavách a hospodárnom zabezpečení študujúcich popri 

zamestnaní, 

- pri prijímaní pracovníka do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu 

o priebehu zamestnaní, o zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely platového 

zaradenia pracovníka, ako aj o zápočte dôb zamestnania pre určenie nemocenských 

dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie, 

- rozhoduje o pridelení počtu hodín externým učiteľom a podľa nadobudnutej 

kvalifikácie určuje odmeny za externé vyučovanie, 

- priznáva odmeny za zastupovanie pracovníkov v súlade s platnými mzdovými 

predpismi, 

- zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pracovníkmi podľa 

nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej 

vyhlášky MŠ SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, 

- stará sa o odborný rast pracovníkov školy, 

- zamestnancom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so 

zreteľom na ich zdravotný stav, 

- vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol 

kvalitný, hospodárny a bezpečný, 

- zabezpečuje dodržanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje 

pracovníkov s novými predpismi, 

- zisťuje a zabezpečuje odstraňovanie príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, 

vedie ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich 

nápravu, 

- zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení  zákonníka práce, pracovného 

poriadku a ďalších platných pracovno-právnych, mzdových a iných predpisov 

súvisiacich s touto agendou, 

- zabezpečuje povinnosti vyplývajúce zo zákona o jednotnej sústave sociálno-

ekonomických informácií a nariadenia o informačnej sústave organizácií,  

- vysiela pracovníkov na pracovné cesty,  

- priznáva náhrady cestovného a ostatné náhrady vyplývajúce zo zákona o cestovných 

náhradách. 

 

 

Článok 11 

Zástupca riaditeľa školy 

 
Riaditeľ školy  menuje a odvoláva zástupcu školy. 

Zástupca riaditeľa školy zastupuje  riaditeľa v čase jeho neprítomnosti.  

 

Zástupca riaditeľa školy: 

- je priamo podriadený riaditeľovi školy  

- zúčastňuje sa na pedagogickom  riadení školy a priamej výchovnovzdelávacej 

práci so žiakmi (formy: pohovory, hospitácie, prezentácie)  

- riadi a koordinuje činnosť pedagogických zamestnancov 

- zodpovedá za správne vedenie povinnej dokumentácie triednych učiteľov a 

učiteľov 

- metodicky usmerňuje  organizáciu školských absolventských a poznávacích 

zájazdov, tvorivých dielní , seminárov, exkurzií a pod.,  
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- vedie  evidenciu   zamestnancov na škole 

- zabezpečuje zastupovanie za neprítomných učiteľov, vedie evidenciu zastupovania 

- pripravuje plán i čerpanie dovoleniek a  čerpanie náhradného voľna  zamestnancov 

školy 

- pripravuje podklady pre výplatu  nadčasovej práce zamestnancov školy 

- sleduje materiálno-technické vybavenie kabinetov, dodržiavanie bezpečnostných 

a protipožiarnych opatrení 

- kontroluje estetický, hygienický stav školy 

- kontroluje plnenie plánu práce školy, informuje riaditeľa školy o stave plnenia 

jednotlivých úloh 

- sleduje dodržiavanie pracovnej disciplíny všetkých pracovníkov 

- dáva návrhy na zlepšenie úrovne práce školy 

- zhromažďuje plány od pedagogických pracovníkov a kontroluje ich plnenie 

- na gremiálnych poradách pravidelne informuje o stave plnenia úloh 

- hodnotí prácu pedagogických pracovníkov, dáva návrhy na priznanie osobných 

príplatkov a udelenie odmien 

- pracuje v komisiách podľa určenia riaditeľa školy 

- pripravuje podklady pre riaditeľa školy 

- dáva návrh riaditeľovi školy na pracovno-právny postih 

 

 

Článok 12 

Vedúci odboru a predseda metodického orgánu PK 

 

Vedúceho odboru a predsedu metodického orgánu PK vymenúva  a odvoláva riaditeľ školy.  

Vedúci odboru a predseda metodického orgánu PK : 

- je podriadený riaditeľovi školy 

- napomáha pri pedagogickom riadení, kontrole výchovno-vzdelávacieho  procesu školy 

- koordinuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa podieľajú na 

zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole 

- je zodpovedný za metodickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu 

- prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo VVP a predkladá návrhy 

riešení vedeniu školy 

- hospituje, o výsledkoch hospitácií a následných rozboroch informuje vedenie školy 

- poznatky získané na hospitáciách zovšeobecňuje na zasadnutiach umeleckej rady, 

zasadnutiach PK, pracovných poradách a zasadnutiach pedagogickej rady 

- dáva podklady do návrhu plánu práce školy 

- dáva návrhy na dopĺňanie kabinetov pomôckami 
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Článok 13 

Hospodárka školy 
 

Je priamo podriadená riaditeľovi školy a zodpovedá za tieto činnosti : 

 

 vybavuje písomnú agendu školy v súlade s registratúrnym poriadkom 

 vybavuje korešpondenciu riaditeľa 

 vykonáva pokladničné operácie, vedie pokladničnú knihu , realizuje úhrady za nákupy 

v hotovosti 

 dbá na dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny 

 sleduje a vykonáva platby na základe hospodárskych zmlúv 

 vedie evidenciu čerpania finančných prostriedkov 

 vedie knihu objednávok a faktúr, robí ich zúčtovanie 

 zabezpečuje styk s bankou 

 vedie evidenciu zakúpeného majetku a zabezpečuje jeho evidenciu v inventárnych 

knihách 

 spracúva výsledky inventarizácie, sumarizuje návrhy na vyradenie majetku, dáva 

súhlas k premiestňovaniu inventára 

 vyhotovuje prehľady o stave majetku školy 

 zabezpečuje posúdenie technickej dokumentácie a zabezpečuje úplnosť, správnosť a 

dochvíľnosť plnenia úloh v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch a súčasne 

kontroluje čerpanie rozpočtu investičnej akcie 

 vybavuje agendu spojenú so správou budov, vedie majetkovo - právnu agendu a 

evidenciu nehnuteľnosti školy 

 stará sa o včasné a hospodárne udržiavanie celého objektu, zabezpečuje nevyhnutné 

opravy 

 preberá práce od dodávateľov 

 sleduje platnosť revízií a zabezpečuje ich vykonanie 

 zabezpečuje realizáciu verejného obstarávania tovarov a služieb a vedie kompletnú 

dokumentáciu v súlade s platnými predpismi 

 kontroluje prácu hospodárskych pracovníkov školy 

 zabezpečuje opravy školského zariadenia 

 sleduje a po každom odpise vyhodnocuje spotrebu vody, elektriny a tepla 

 vedie evidenciu platenia školného a príspevkov RZ 

 spracúva mesačnú dochádzku pracovníkov 

 prideľuje OOPP, vedie ich evidenciu a zabezpečuje ich účelné využívanie 

 vykonáva ekonomické rozbory, sleduje ekonomické ukazovatele, dáva návrhy na 

opatrenia a návrhy na úpravy rozpočtu 

 dbá o dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny 

 vedie evidenciu čerpania finančných prostriedkov 

 vedie účtovníctvo podľa platných predpisov 

 vyhotovuje účtovné uzávierky a štatistické výkazy 

 robí vyúčtovanie služobných ciest, vedie ich evidenciu 
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Článok 14 

Personálna a mzdová pracovníčka školy 
 

Je priamo podriadená riaditeľovi školy. Plní tieto úlohy : 

 

 vypisuje mesačné výkazy do poisťovní a na úrad práce 

 vedie mzdovú agendu a vyhotovuje mzdy zamestnancov 

 stará sa o včasné odvody do poisťovní 

 zabezpečuje personálnu agendu 

 vedie agendu súvisiacu so vznikom, zmenami a zánikom pracovného pomeru 

zamestnancov organizácie 

 nahlasuje vznik a zánik pracovného pomeru zamestnancov sociálnej poisťovni 

a zdravotným poisťovniam 

 

 

Článok 15 

Zamestnanci školy 

 

Zamestnanci školy majú so školou uzavretú pracovnú zmluvu. Každý zamestnanec má 

vymedzenú pôsobnosť, zodpovednosť, právomoc, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Je 

povinný plniť riadne, presne, hospodárne a včas úlohy stanovené v pracovnej náplni. Pri 

plnení pracovných povinností je zamestnanec povinný dodržiavať všeobecne záväzné 

pracovné normy, vnútroorganizačné úpravy, príkazy a pokyny nadriadených zamestnancov.  

 

Článok 16 

Poradné orgány školy 

 

Pedagogická rada školy: 

Zvoláva ju riaditeľ školy. Riadi sa rokovacím poriadkom. Jej členmi sú všetci pedagogickí 

zamestnanci školy. Rokovanie pedagogickej rady prispieva k riešeniu zásadných 

pedagogických otázok a pedagogického riadenia. 

 

Gremiálna rada riaditeľa: 
Je zložená z vedúcich zamestnancov školy. Schádza sa podľa potreby na gremiálnej porade, 

ktorú zvoláva riaditeľ školy. 

 

Umelecká rada: 

Je poradný a iniciatívny orgán, ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno-

vzdelávacími problémami. Schádza sa podľa okolností a potrieb, je zložená z vedúcich 

odborov (HO, LDO, TO, VO) a predsedov predmetových komisií.  

 

 

Komisie:  

Sú orgány zložené zo zamestnancov školy a plnia funkciu v  hospodárskej oblasti 

a výchovno-vzdelávacej činnosti školy, BOZP, CO, PO,  

 škodová  
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 vyraďovacia, inventarizačná a likvidačná 

 požiarna hliadka 

 komisia BOZP 

 sociálneho fondu 

                
 

Článok 17 

Samosprávne orgány školy 
 

Samosprávne orgány školy  vystupujú ako orgány, ktoré obhajujú záujmy rodičov, učiteľov 

a miestne záujmy v oblasti výchovy a vzdelávania. 

 

Rada školy 

Je iniciatívny a poradný samosprávny orgán  vyjadrujúci a presadzujúci záujmy rodičov 

a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Uskutočňuje výberové konanie na riaditeľa 

školy. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. Posudzuje činnosť školy 

a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti  obecných zastupiteľstiev 

a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich 

zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na utváraní podmienok na 

výchovu a vzdelávanie v škole. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu. 

 

Rada rodičov 

Je iniciatívnym orgánom rodičovského združenia, zastupuje záujmy rodičov. Má právnu 

subjektivitu a riadi sa štatútom Slovenskej rady rodičovských združení. 

 

 

Článok 18 

Záverečné ustanovenia 
 

1.   Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.  

2. Vedúci zamestnanci školy sú povinní postupne oboznámiť s obsahom organizačného 

poriadku školy všetkých podriadených zamestnancov.  

3.   Súčasťou organizačného poriadku je: 

 Zriaďovacia listina 

 Štatút školy  

 Pracovný poriadok 

 Školský poriadok 

 Organizačná štruktúra školy 

4.  Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva riaditeľ školy. 

5.  Tento organizačný poriadok nadobúda  účinnosť 01.01.2010. 

 

 

 V Košiciach dňa ..................... 

             Mgr. Peter  K u n d r a c i k 

                       riaditeľ  
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