
Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01  Levoča 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

 

 Čl.  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

1. Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01  Levoča je orgánom 

štátnej správy na úseku  špeciálneho školstva v danom regióne. Je samostatnou 

rozpočtovou organizáciou na úseku špeciálneho školstva na základe Rozhodnutia 

o zriadení školy, ktoré vydal Krajský školský úrad  v Prešove dňa 27.11.2008, pod číslom 

RD/2008/00155-14, na základe Rozhodnutia  Ministerstva školstva SR č. CD-2008-

12560/26839-1:917/SŠ zo 14.10.2008 o zaradení do siete škôl a školských zariadení SR. 

 

2. Spojená škola internátna na základe Rozhodnutia o zriadení školy  vystupuje v svojom 

mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle zákona č. 245/2008 Z. 

z.  

 

Organizačné zložky školy sú: 

- Stredná odborná škola so zrakovým postihnutím internátna, Námestie Štefana 

Kluberta   1, Levoča 

- Odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, Námestie    

Štefana Kluberta 1, Levoča 

- Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím internátna, Námestie 

Štefana Kluberta 1, Levoča  

  

Súčasti školy: školský internát, školská jedáleň. 

 

3. Škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 42085390 Štatistickým úradom SR – 

pracovisko ŠÚ SR v Prešove. 

 

4. SŠI  je výchovno-vzdelávacím zariadením s internátnou starostlivosťou. V právnych 

vzťahoch vystupuje v svojom mene a má plnú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto 

vzťahov. 

 

5. Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou Spojenej školy 

internátnej. 

 

6. Sídlo školy: Levoča, Námestie  Štefana  Kluberta č. 1. 

 

 



ČI. 2 

 

VŠEOBNÁ ČASŤ 

 

Organizačné členenie SŠI zabezpečujú jej jednotlivé útvary. Útvary sú organizačné celky. 

Útvary sa delia na organizačné úseky, ktoré zabezpečujú úlohy školy spojené s odlišným 

odborným, organizačným a technickým zabezpečením. Na čele útvarov a ich úsekov sú vedúci 

zamestnanci školy, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi školy. Riaditeľ školy, ako aj jeho ďalší 

zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia školy, sú oprávnení 

určovať a ukladať podriadeným zamestnancom školy pracovné úlohy, organizovať, riadiť a 

kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny. 

 

Kontrolná činnosť 
 

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

 

Členenie školy na útvary: 

1. útvar riaditeľa školy 
2. útvar pedagogický 
3. hospodársko-správny útvar 
4. útvar školského stravovania 

SŠI riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka školy. Riaditeľka školy vykonáva svoju 

právomoc v súlade s platným právnym poriadkom a ďalšími normami, pričom vykonáva 

riadiacu, kontrolnú, schvaľovaciu, hodnotiacu, ustanovovaciu činnosť a spolupracuje s RŠ. 

a) rozhoduje o: 

- náležitostiach uvedených v § 5 ods. 3 a 4 zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov,  zmenách vnútornej organizácie školy, 

- koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja, 

- personálnych záležitostiach vo všeobecnej aj kontrolnej rovine, 

- všetkých dohodách školy s jej partnermi, 

- pracovných cestách zamestnancov, 

- o zaradení a preradení žiaka do SŠI. 

b) riadi a kontroluje 

- všetkých ostatných vedúcich zamestnancov, činnosť poradných orgánov a 

komisií, 

- všetku písomnú agendu školy, 

- podnikateľskú činnosť školy, 

c) ustanovuje do funkcii a odvoláva: 

- vedúcich zamestnancov školy, 

- vedúcich metodických orgánov, 

- vedúcich a predsedov komisií, 

- správcov kabinetných zbierok, 

- správcu školskej chaty, 



- predsedu inventarizačnej komisie, 

d) predkladá: 
- v rámci svojej pôsobnosti rade školy na vyjadrenie najmä náležitosti uvedené v § 5 

ods. 3  zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v 
znení neskorších predpisov, 

e) schvaľuje: 

- v mene organizácie kolektívnu zmluvu, 

- vnútorné dokumenty školy, 

 

ť)   hodnotí a pri hodnotení využíva: 

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

g)   udeľuje a navrhuje: 

                  -    pochvaly a ocenenia vo vnútroorganizačných pomeroch, navrhuje ich    

                       udelenie  nadriadeným orgánom. 

Riaditeľku školy v čase neprítomnosti zastupuje štatutárny zástupca riaditeľky školy v 

rámci rozsahu jemu daných práv a povinností. Na základe poverenia riaditeľku školy  môže v 

čase jej neprítomnosti zastupovať aj iný ním poverený vedúci zamestnanec v rámci jemu danej 

pôsobnosti. Poverenie musí byť urobené písomne a musí byť v ňom uvedený rozsah oprávnenia 

povereného zamestnanca. 

ČI. 3  

PORADNÉ ORGÁNY A KOMISIE 

Riaditeľkou  školy vymenované jednotlivé poradné orgány a komisie pracujú na základe plánu 
práce školy. Ide o tieto poradné orgány a komisie: 

- Pedagogická rada školy 
- Metodické orgány 

- Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia 

- Škodová komisia 

- Stravovacia komisia 

- Mzdová komisia 

- Iné komisie zasadajúce jednorázovo 

Pedagogická rada školy - usmerňuje a zjednocuje prácu všetkých pedagogických 
zamestnancov školy. Rieši najdôležitejšie úlohy školy, prerokúva plán práce školy, hodnotí jeho 
plnenie, výsledky VVzP, prerokúva pochvaly a výchovné opatrenia, ktoré ukladá riaditeľ školy, 
znížené známky zo správania, opravné skúšky, učebné odbory a klasifikáciu. Rieši otázky 
vyučovania a výchovy. Na rokovanie PR môže riaditeľka školy prizvať podľa charakteru 
problematiky aj zástupcov iných orgánov a organizácií. 

Gremiálna a operatívna porada riaditeľky školy - prerokúva najaktuálnejšie a rozhodujúce 

otázky celkovej činnosti školy. Zúčastňujú sa na nej všetci vedúci zamestnanci školy. Podľa 

obsahu rokovania môže riaditeľka prizvať aj ďalších pedagogických zamestnancov, najmä 

výchovného poradcu, vedúcich metodických orgánov, predsedov komisií, zástupcu odborovej 

organizácie, rodičovskej rady a školskej rady, prípadne iné. 



Metodické orgány - na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vzdelávacieho procesu 
zriaďuje riaditeľ školy metodické združenia a predmetové komisie. Ich úlohou je zvyšovať 
metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch, v jednotlivých 
vyučovacích predmetov, v odbornom výcviku a vo výchove mimo vyučovania. Za vedúcich MO 
riaditeľka menuje najskúsenejších učiteľov, majstrov OV a vychovávateľov s dobrými 
organizačnými schopnosťami. 

 
Inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi o vykonávaní inventarizácie a o správe 

majetku. Po skončení inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľovi školy písomný návrh na 
usporiadanie. Uplatní aj návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. Počet 
členov sa určuje podľa rozsahu vykonanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje riaditeľka 
školy. Komisia sa schádza podľa potreby. 

Vyraďovacia komisia posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyradenie majetku. 

Likvidačná komisia zrealizuje likvidáciu neupotrebiteľných predmetov, ktoré odsúhlasí 

vyraďovacia komisia. O likvidácii sa spíše zoznam majetku, ktorý schvaľuje riaditeľka školy. 

Škodová komisia -jej funkciou je po prerokovaní navrhovať riaditeľke školy uplatňovanie 
nárokov alebo postihov voči zamestnancom, ktorí spôsobili organizácii škodu. Je trojčlenná na 
čele s predsedom, ktorého písomne poverí riaditeľka školy. Poverený predseda oznámi riaditeľke 
ďalšie mená komisie, určí zapisovateľa. Komisia zasadá podľa potreby. 

Stravovacia komisia - sa riadi vyhláškou o školskom stravovaní č. 121/1994 Z. z. 

Komisiu tvoria: 

- štatutárny zástupca riaditeľky školy 

- vedúca školskej kuchyne a školskej jedálne 

- kuchárka 

- zástupca ZO OZ 

- zástupca rodičov. 

Hlavné úlohy komisie: 

- pomáhať vedúcej ŠK a ŠJ riadiť prevádzku školského stravovania podľa zásad 
správnej výživy, 

- prerokúvať požiadavky a návrhy, ktoré vedúca ŠK a ŠJ uplatňuje u   
      riaditeľa, 
- spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny 

výdaja stravy 
- sleduje čas výdaja stravy a vykonávanie pedagogického dozoru počas výdaja 

stravy. Komisia zasadá najmenej raz za dva mesiace. Zo zasadnutí vypracováva 
zápisy. 

Rada školy - j e  zriadená podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  Je to volený orgán     zástupcov 
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, rodičov, KŠÚ  a žiakov. Má svoj 
štatút. 

Poradný zbor - prerokováva preraďovanie žiakov z jedného do druhého učebného odboru. 

 Komisie zasadajúce jednorázovo, napr. pri komisionálnych skúškach. 

 

 



Čl. 4 

 ZÁKLADNÉ ZÁSADY, NÁSTROJE A METÓDY RIADENIA ŠKOLY 

 

a)   Vnútorné Členenie niektorých útvarov školy na úseky 

Pedagogický útvar - úsek učiteľov VVP a OP 

- úsek majstrov OV 
 - úsek vychovávateľov 

Hospodársko-správny útvar - úsek administratívy 

- úsek správnych zamestnancov 

Útvar školského stravovania 

Každý úsek zabezpečuje súbor odborných činností. Za činnosť úsekov zodpovedajú zástupca 

riaditeľa školy a ďalší zamestnanci poverení ich vedením. 

Základné organizačné a riadiace normy: 

 

                  -    organizačný poriadok 

- pracovný poriadok 
- kolektívna zmluva 
- mzdový predpis 
- vnútorný školský a internátny poriadok na príslušný školský rok 

plán vnútro školskej kontroly 
- spisový a škartačný poriadok. 

c) Organizačné normy riaditeľky školy: 

- riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, úprava, pokyn) a iné. 

d) Metódy riadiacej práce: 
- analýza, hodnotenie jednotlivých činností a prijímanie záverov do praxe, 

informovanosť ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie, 
- spracúvanie úloh a kontrola plnenia úloh. 

e) Odovzdávanie a preberanie funkcii: 

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. 

Pri preberaní funkcie s hmotnou zodpovednosťou sa vykonáva mimoriadna inventúra. 

Pri utajovaných skutočnostiach sa postupuje podľa osobitných predpisov. 

 

 



ČI. 5 

OSOBITNÁ ČASŤ 

Jednotlivé útvary  zabezpečujú tieto hlavné činnosti:  

1.   Útvar riaditeľky školy: 

Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej 
a hospodárskej činnosti. Zahŕňa činnosti, ktoré sú priamo podriadené riaditeľke školy a ktoré mu 
pomáhajú vykonávať jemu zverené činnosti. Riaditeľka  školy riadi školu v celom rozsahu jej 
činnosti, vytvára podmienky na prácu všetkých zamestnancov a žiakov.  

Organizačná štruktúra: 

                   -      riaditeľka školy 

                   -      štatutárny zástupca riaditeľky školy 

                  -     hlavný majster OV 

- vedúca hospodársko-správneho útvaru 

- vedúca  ŠJ 

- výchovný poradca 

                  -     stále poradné orgány riaditeľa školy a komisie 

Činnosti, ktoré útvar zabezpečuje: 

- organizačne zabezpečuje porady, zodpovedá za ich odbornú a organizačnú 

prípravu, zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s poradami, 

                 -      eviduje a sleduje termíny úloh, 

                 -      sleduje vydávanie všetkých právnych a iných noriem a predpisov a    

                        upozorňuje riaditeľku školy na právne úpravy, ktoré sa dotýkajú činnosti   

                        školy, 

                 -      vybavuje písomnú agendu a korešpondenciu školy, 

                 -      eviduje a predkladá riaditeľke  školy sťažnosti a podnety zamestnancov, 

žiakov a ich rodičov, 

                -       podieľa sa na návrhoch základných organizačných noriem a interných   

                         smerníc, 

- spracúva a vydáva organizačný poriadok školy, vnútorný poriadok, pracovný 

poriadok, resp. ďalšie normy a ich zmeny a doplnky, vedie evidenciu popisov 

funkcií vedúcich zamestnancov školy, 

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

vedie evidenciu dovoleniek a poskytovanie iného voľna zamestnancom školy, 

- zabezpečuje pracovnoprávne úkony pre zamestnancov školy, 

eviduje a podľa platných predpisov uschováva protokoly, revízne správy, 

zápisnice o kontrolách, vykonaných v škole kontrolnými a inými odbornými 

útvarmi nadriadených orgánov, materiály vlastných kontrolných akcií, 

zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľky školy. 

Základné povinnosti riaditeľa školy: 

             -     riaditeľka  školy plní úlohy na I. stupni riadenia, 

             -     zostavuje plán práce školy, schvaľuje čiastkové plány, ktoré sú súčasťou   
                   plánu práce školy, 



- vydáva vnútorný poriadok školy a internátu, schvaľuje úväzky pedagogických 
zamestnancov, určuje triednych učiteľov, vedúcich metodických orgánov, 
výchovného poradcu, schvaľuje rozvrh hodín a dozorov, 

- vypracúva plán vnútro školskej kontroly a podieľa sa na jej vykonávaní, 
- zodpovedá za plnenie učebných osnov a plánov výchovy mimo vyučovania, 
- schvaľuje časovo-tematické plány učiteľov VVP a OP, majstrov OV 

a vychovávateľov, 

- zodpovedá za vybavenie školy učebnými a kompenzačnými pomôckami, 
školskými potrebami, didaktikou a počítačovou technikou, 

- zodpovedá za správnosť obsahu a výkazov predkladaných nadriadeným 

orgánom, za správne vedenie predpísanej dokumentácie, 

- zabezpečuje spracovanie rozboru celoročnej činnosti školy, 

- zodpovedá za uplatňovanie zásad mzdovej politiky pri určovaní platov 

a odmien všetkých zamestnancov školy, 

- zodpovedá za hospodárenie školy a efektívne využívanie finančných 
prostriedkov, 

- plní si vyučovaciu povinnosť podľa nariadenia vlády, 

spolupracuje s poradnými orgánmi a metodickými orgánmi, samosprávnymi orgánmi, 
nadriadenými orgánmi. 

Základné povinnosti štatutárneho zástupcu riaditeľky školy: 

- plní úlohy na II. stupni riadenia, 

- v čase neprítomnosti riaditeľky školy  zastupuje ju v určenom rozsahu 

právomocí, 

- priamo riadi podriadených zamestnancov na úseku učiteľov VVP a OP, 

plní si ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne a popisu funkcie, 

- riade prácu podriadených zamestnancov na úseku vychovávateľov. 

Základné povinnosti hlavného majstra OV: 

            -      plní úlohy na III. stupni riadenia, 

- v čase neprítomnosti riaditeľky školy a štatutárneho zástupcu riaditeľky školy, 
zastupuje ich v určenom rozsahu právomocí, 

- priamo riadi podriadených zamestnancov na úseku majstrov OV, 

- plní ďalšie úlohy podľa pracovnej náplne a popisu funkcie. 

Základné povinnosti vedúcej hospodársko-správneho útvaru: 

- riadi prácu podriadených zamestnancov hospodársko-správneho útvaru, 

- plní si ďalšie povinnosti podľa pracovnej náplne a popisu funkcie. 

Základné povinnosti vedúcej ŠJ: 

- riadi prácu podriadených zamestnancov útvaru školského stravovania, 

- plní ďalšie povinnosti podľa pracovnej náplne a popisu funkcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   Pedagogický útvar 

 

Úseky: a)  úsek učiteľov VVP a OP 

 b) úsek majstrov OV 

 c) úsek vychovávateľov 

Organizačná štruktúra zamestnancov 
 

a) štatutárny zástupca riaditeľky školy 
b) hlavný majster 

c) výchovný poradca 
d) vedúci metodických orgánov 
e) triedni učitelia 
f) netriedni učitelia, externí učitelia a vychovávatelia. 

Úlohy pedagogického útvaru: 

- zabezpečuje vyučovanie povinných i nepovinných predmetov podľa platných 

učebných plánov a učebných osnov, činnosť výchovy mimo vyučovania, 

vyučovacej činnosti majstrov OV a inú mimoškolskú činnosť, 

- využíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo vyučovaní 

a výchovnom procese, 

- vedie predpísanú triednu dokumentáciu, evidenciu o učebných výsledkoch, 

správaní a dochádzke žiakov, 

- zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie zverených prostriedkov,  

- zabezpečuje vnútro školskú kontrolu na jednotlivých úsekoch, 

- organizuje záujmovo-umelecké, spoločenskovedné, športové, technické a iné 

aktivity žiakov s cieľom racionálne, účelne a cieľavedome využívať voľný čas 

žiakov v súlade s ich záujmami, 

- vytvára podmienky na prípravu žiakov na vyučovanie, 

podieľa sa na organizovaní lyžiarskych výchovno-vyučovacích kurzov a kurzu na 

ochranu človeka a prírody. 

3.   Hospodársko-správny útvar: 

a) administratívni pracovníci 

b) správni zamestnanci 

Organizačná štruktúra zamestnancov: 

a) riaditeľka školy 

b) vedúca hospodársko-správneho útvaru 

c) zamestnanec pre personálne veci školy 

d) účtovníčka 

e) zdravotná sestra 
f) školník 
g) pomocné vychovávateľky 
h) vrátnici 
g) upratovačky 
h)  šofér - údržbár 
í)   kurič 

 



 
Úlohy hospodársko-správneho útvaru: 
 

- pripravuje a zostavuje návrh rozpočtu školy, 
- konzultuje s riaditeľkou školy návrh rozpočtu, 
- vypracuje schválený rozpočet podľa príslušných predpisov, 
- zabezpečuje a realizuje podnikateľskú činnosť v oblasti ubytovania, 
- hľadá a uplatňuje v priebehu rozpočtového roka možnosti zvýšenia, 
- zabezpečuje styk s bankou, 
- vedie účtovnú evidenciu, 
- vedie kompletnú agendu o zamestnancoch školy, 
- dozerá na riadne hospodárenie s majetkom školy a so zvereným majetkom, 
- dbá na dodržiavanie platnej legislatívy, 
- vykonáva objednávky previerok a revízií na podnet riaditeľa školy, príp. 

požiadaviek nadriadených orgánov, 
- zabezpečuje upratovanie školských a internátnych priestorov a údržbu celého 

areálu, 

- zabezpečuje prevádzkovanie bazénu, 

- plní ďalšie úlohy podľa popisov práce svojich zamestnancov. 

4.   Útvar školského stravovania: 

a) vedúca ŠJ 

b) hlavné kuchárky 

c) kuchárky 

 

Útvar školského stravovania zabezpečuje: 

- výrobu a odbyt jedál a nápojov, 

- konzumáciu nápojov a jedál pre žiakov čase ich pobytu v škole a v internáte, pre  

      zamestnancov školy a iných stravníkov v zmysle metodických pokynov, 

- v  ŠJ pripravuje desiatu, obed, olovrant a večeru podľa jedálneho lístka, 

plnia úlohy vyplývajúce z pracovných náplní. 

Úlohy vedúcej  ŠK a ŠJ: 

- metodicky a odborne ju usmerňuje poverený zamestnanec zriaďovateľa, 

- spolupracuje so školou pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad žiakmi, 
- spolupracuje so školou pri výchove žiakov k spoločenskému správaniu, 

k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu, pri odstraňovaní 
negatívnych stravovacích návykov žiakov a pri zabezpečovaní pitného režimu, 

- plní úlohy vyplývajúce z jej pracovnej náplne. 

 

 

 

 



Čl. 6  

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 

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

2. Vedúci zamestnanci školy sú povinní postupne  oboznamovať s obsahom 

organizačného poriadku školy všetkých podriadených zamestnancov. 

3. Tento organizačný poriadok bol prerokovaný v ZO OZ dňa 30.8.2012. 

4. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.9.2012 

5. Ruší sa organizačný poriadok od 1.1.2009 

 

 

 

 

V Levoči 31.8.2012 

Zriaďovateľ: KŠÚ Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ZO OZ: 

       Ing. Edita Tarajčáková, PhD. 

        riaditeľka školy 

 

 

 

 
 

 

 


