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Prvá časť 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia  

 

1) Názov, sídlo a právne postavenie organizácie  

Stredná zdravotnícka škola so sídlom v Bratislave,  Strečnianska 20, P.O.BOX 14,  

PSČ 850 07,  je rozpočtovou  organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na dobu 

neurčitú, napojená na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“). 

2) IČO organizácie: 31793185 

3) DIČ organizácia: 2021410963 

4) EDUID škola: 100000937 

5) Kód školy:  390151 

 

6) Pôsobnosť organizácie 

Zriaďovateľská pôsobnosť strednej zdravotníckej školy (ďalej len SZŠ) je  stanovená 

zriaďovacou listinou Bratislavského samosprávneho kraja č. OŠK-055/202 zo dňa 1. júla 

2002.  SZŠ poskytuje žiakom vyššie odborné vzdelanie, úplné stredné  odborné vzdelanie  

a stredné odborné vzdelanie. 

Predmetom činnosti SZŠ sú výchovno-vzdelávacie aktivity,  ktoré ku dňu nadobudnutia 

účinnosti organizačného poriadku  sú realizované v týchto študijných odboroch a učebnom 

odbore: 

 5304 M asistent výživy 

 5370 M masér 

 5361 M praktická sestra 

 5356 M zdravotnícky asistent 

 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra 

 5361 N praktická sestra 

 5315 N  zdravotnícky záchranár 

 5371 H sanitár 

Sieť študijných odborov schvaľuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci  Ministerstvo 

školstva, vedy výskumu a športu SR. 

7) Majetok a hospodárenie organizácie 

a) Škola hospodári s majetkom, ktorý má v správe. 

b) Na plnenie svojich úloh má nehnuteľný, hnuteľný majetok a majetkové práva.  

c) Škola hospodári s majetkom a majetkovými právami, využíva ho a nakladá s ním 

v záujme plnenia svojich úloh, eviduje ho a udržiava, robí opatrenia súvisiace 

s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom.  
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Druhá časť  

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia  

 

1) Charakteristika organizačného poriadku 

Organizačný poriadok je základná organizačná norma SZŠ  komplexného charakteru. 

Stanovuje druh a deľbu práce, pôsobnosť a vzájomné vzťahy  jednotlivých útvarov školy, ich 

základné povinnosti, práva a  zodpovednosť. Súčasne definuje prvky riadiaceho systému vo 

všetkých oblastiach, rieši základné otázky organizácie, stanovuje pôsobnosť a kompetencie 

jednotlivých organizačných  útvarov. 

2) Vydanie organizačného poriadku 

Organizačný poriadok školy vydáva na základe štatútu školy štatutárny orgán SZŠ. 

3) Dodržiavanie organizačného poriadku a zmeny  

Organizačný poriadok školy ako základná a záväzná norma riadenia sa podľa potreby 

aktualizuje a dopĺňa. Návrhy na jeho zmenu alebo doplnky môžu riaditeľke predkladať vedúci 

organizačných útvarov školy zastupujúci zamestnancov. Zmeny alebo doplnky organizačného 

poriadku vydáva riaditeľka školy formou Dodatku k organizačnému poriadku. Vedúci 

zamestnanci sú povinní oboznamovať svojich  zamestnancov s každou zmenou organizačného 

poriadku. 

4) Organizácia a riadenie  SZŠ 

a) Organizačné predpisy sú záväzné predpisy, ktoré upravujú štatutárne a pracovno-

právne vzťahy. 

b) Štatút školy je vymedzený zriaďovacou listinou a obsahuje ustanovenia o právnom 

systéme školy, určuje úlohy a hlavné zásady činnosti školy. 

c) Organizačný poriadok školy upravuje vnútornú štruktúru školy, určuje sústavu 

organizácie riadenia a stanovuje pôsobnosť jednotlivých organizačných útvarov. 

d) Pracovný poriadok školy špecifikuje práva a povinnosti zamestnancov školy v súlade  

so Zákonníkom práce a zákonom o výkone práce vo verejnom záujme, upravuje 

všetky pracovno-právne  vzťahy vyplývajúce z pracovného pomeru. 

e) Registratúrny poriadok a registratúrny plán je základný predpis, ktorý upravuje 

postup školy pri výkone správy registratúry. 

Riadiace činnosti upravujú riadiace vzťahy a postupy pri riadení na všetkých úrovniach  

vertikálnej aj  horizontálnej priepustnosti. 

Záväznými komponentmi  v riadiacej činnosti SZŠ sú: 

 príkazy, všeobecné záväzné nariadenia a metodické usmernenia  vydané 

zriaďovateľom, 

 interné smernice, 

 príkazy riaditeľky školy, 

 školský poriadok školy. 

5) Princípy a metódy riadenia 

V systéme vnútorných riadiacich vzťahov sa v škole  uplatňujú hlavne tieto princípy  

a metódy: 
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 princíp jediného vedúceho; jediná zodpovedná za činnosť školy je riaditeľka; ostatní 

vedúci zamestnanci zodpovedajú za svoje rozhodnutia a za činnosť nimi riadených  

organizačných útvarov riaditeľke, 

 vedúci zamestnanci sú kompetentní komplexne riadiť činnosť zvereného 

organizačného útvaru s oprávnením samostatne rozhodovať a vydávať príkazy 

podriadeným zamestnancom, pričom sú povinní rešpektovať ich práva, odborne ich 

viesť  a usmerňovať, podnecovať ich pracovnú aktivitu v prospech plnenia úloh školy 

a sústavne dbať na zvyšovanie  kvalifikácie riadených zamestnancov, 

 škola uplatňuje vo svojej činnosti predovšetkým racionalizačné metódy práce ako 

plánovanie, koncepčnosť, kontrolu, rozbor činností.  

6) Štatutárny orgán SZŠ 

a) Štatutárnym orgánom SZŠ je riaditeľka, ktorý je oprávnená v súlade so zriaďovacou 

listinou a organizačným poriadkom konať v jeho mene. 

b) Riaditeľka zodpovedá za plnenie úloh školy a je povinná vo svojej riadiacej činnosti 

dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a pokyny zriaďovateľa. 

c) Riaditeľku školy do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva zriaďovateľ. 

d) Riaditeľke školy sú priamo podriadení: 

 zástupkyňa riaditeľky, 

 asistentka riaditeľky,  

 vedúca ekonomického úseku a oddelenia ľudských zdrojov, 

 personalistka, 

 tajomníčka školy, 

 asistentka, 

 výchovná poradkyňa. 

e) Riaditeľku školy zastupuje na základe písomného poverenie v oblasti výchovno-

vzdelávacieho procesu zástupkyňa riaditeľky v oblasti ekonomického riadenia vedúca 

ekonomického úseku a oddelenia ľudských zdrojov. 

7) Právne úkony 

a) Právne úkony v mene SZŠ je oprávnený vykonávať jej štatutárny orgán. 

b) Vedúci organizačných útvarov sú oprávnení robiť právne úkony vyplývajúce z ich 

funkcií v rozsahu delegovania právomoci podľa organizačného poriadku SZŠ  

a ďalších  platných organizačných noriem a smerníc. 

c) Iní zamestnanci, prípadne iné fyzické alebo právnické osoby, môžu zastupovať školu 

len na základe písomného splnomocnenia. 

8) Právomoc riaditeľky SZŠ 

Výlučná právomoc: 

a) rozhodovanie o zásadných otázkach rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu  

a činnosti školy, 

b) určenie vnútornej organizačnej štruktúry a pôsobnosti organizačných útvarov, 

c) prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru, zmeny a ukončenie pracovného 

pomeru, rozhodovanie o platových nárokoch zamestnancov a o ostatných zložkách 

platu, 
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d) vymenúvanie a odvolávanie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti 

riaditeľky, 

e) tvorba rozpisu rozpočtu, 

f) tvorba rozboru činnosti a hospodárenia, 

g) rozhodovanie o prevodoch správy a vlastníctva majetku školy, 

h) rozhodovanie o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku a spôsobe ďalšieho 

naloženia s týmto majetkom, 

i) uzatváranie zmlúv o nájme a dočasnom užívaní majetku,  

j) uplatňovanie práv SZŠ na náhrady škôd, 

k) zásadné otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje vnútorná smernica 

školy vydaná riaditeľkou, 

l) realizácia opatrení prijímaných na odstránenie chýb zistených pri kontrolnej  

a revíznej činnosti,   

m)  ostatné úkony, podľa všeobecne platných záväzných  predpisov a ďalších právnych 

úprav. 

Delegovaná právomoc: 

a) vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľky školy plnia úlohy 

patriace do úsekov, ktoré riadia podľa organizačného poriadku, 

b) ostatní vedúci zamestnanci majú právomoc a z nej vyplývajúcu vymedzenú 

zodpovednosť, primeranú rozsahu a obsahu pracovných úloh v pracovnej náplni. 

Riaditeľka si môže vyhradiť na rozhodovanie aj ďalšie úkony neuvedené v tomto 

organizačnom poriadku buď bez časového obmedzenia alebo pre konkrétny prípad. 

9) Podpisovanie a predkladanie písomnosti 

a) podpisovanie a predkladanie písomnosti sa riadi aprobačným poriadkom, 

b) riaditeľka školy podpisuje písomnosti týkajúce sa náležitostí, ktoré má vyhradené na 

výlučné rozhodovanie v súlade s organizačným poriadkom. Písomnosti určené 

nadriadeným orgánom podpisuje výlučne riaditeľka, 

c) podpisovanie písomností pre bankové a pokladničné operácie je upravené osobitným 

vnútorným predpisom. 

10) Riaditeľka školy rozhoduje 

a) prijatí žiaka na štúdium na strednú školu, 

b) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

c) oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí, 

d) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu, 

e) povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí, 

f) prerušení štúdia, 

g) povolení zmeny študijného alebo učebného odboru, 

h) preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky, 

i) povolení opakovať ročník, 

j) uložení výchovných opatrení, 

k) povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

l) priznaní štipendia, 
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m) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za    

starostlivosť   poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení, 

n) individuálnom vzdelávaní žiaka, 

o) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so 

súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu. 

11) Poradné orgány 

a) riaditeľka má na posudzovanie a prerokúvanie zásadných otázok rozvoja vzdelávania  

a činnosti  zamestnávateľa a pre operatívne riadenie tieto orgány: 

 vedúcich zamestnancov školy, 

 pedagogické porady, 

 radu školy, 

 radu rodičov, 

 výchovnú poradkyňu, 

 vedúcich študijných odborov, 

 vedúcich predmetových komisií, 

 žiacku školskú radu, 

b) riaditeľka školy môže ustanoviť aj ďalšie dočasné komisie podľa aktuálnych potrieb. 

11) Zamestnanci 

Výber zamestnancov 

Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru zabezpečuje príslušný organizačný 

útvar v spolupráci s odborným úsekom, pre ktorý je zamestnanec prijímaný.    

Práva a povinnosti zamestnancov 

Zamestnanci sú povinní plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z organizačného, pracovného 

poriadku a ďalších platných predpisov. 

Pracovno-právne vzťahy 

Pracovno-právne vzťahy upravuje Zákonník práce, Zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme a Pracovný poriadok školy. 

Odmeňovanie zamestnancov 

Odmeňovanie zamestnancov upravuje Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Kompetenčné spory 

Prípadné kompetenčné spory medzi jednotlivými organizačnými útvarmi rieši predovšetkým 

najbližší spoločný nadriadený vedúci zamestnanec útvaru, pričom sa usiluje o dosiahnutie 

vzájomnej dohody. Ak nedôjde k dohode, rieši spor najbližší nadriadený. Uplatňuje sa zásada 

prednostne riešiť problémy na tej úrovni, na ktorej vznikli, a až pri nemožnosti riešenia 

požiadať o riešenie najbližší vyšší stupeň riadenia. 

Pracovná disciplína 

Pracovno-právne vzťahy v súlade so Zákonníkom práce upravuje pre zamestnancov pracovný 

poriadok a pre žiakov Školský poriadok školy. 
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Tretia časť  

Článok 3 

Rozdelenie úsekov 

Všetky pracovné činnosti  za jednotlivé úseky sú  podrobne rozpísané v náplni práce 

jednotlivých zamestnancov. 

 

1)  Úsek  riaditeľky školy 

Tajomníčka: 

 zabezpečuje chod sekretariátu riaditeľa školy, 

 vybavuje korešpondenciu – registratúra, 

 podáva informácie žiakom, zákonným zástupcom a stránkam v súlade so Zákonom 

o ochrane osobných údajov (GDPR), Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a 

vnútornými smernicami SZŠ, 

 zabezpečuje agendu študijného charakteru – vydáva potvrdenia o štúdiu, rozhodnutia, 

tlačí vysvedčenia, 

 pracuje s programom ascagenda a Edupage  

 píše zápisnice z porád, 

 komunikuje a exportuje údaje o žiakoch, zákonných zástupcoch žiakov a 

zamestnancoch do Centrálneho registra na MŠ SR, 

 spracováva prihlášky na štúdium a administráciu spojenú s prijímacím konaním, 

 spracováva agendu k ukončovaniu štúdia - maturitné skúšky (prihlasovanie žiakov 

prostredníctvom programu ŠVS), absolventské skúšky a záverečné skúšky, 

 vyhotovuje štatistické výkazy pre CVTI SR, MŠ SR a BSK v spolupráci s vedením 

školy, 

 objednáva v spoločnosti ŠEVT školské tlačivá a distribuuje ich triednym učiteľom, 

 vyhotovuje odpisy vysvedčení a rozpisy učebných plánov pre žiadateľov, 

 vedie evidenciu pracovných úrazov zamestnancov a registruje školské úrazy žiakov 

(prostredníctvom programu CVTI SR),  

 eviduje a spracováva sťažnosti, 

 GDPR – administratívne vedie agendu žiakov a zamestnancov školy, 

 vedie pokladňu a vykonáva pokladničné operácie v programe iSpin, 

 archivuje pedagogickú dokumentáciu a korešpondenciu, vykonáva skartáciu 

vyradených dokumentov a tlačív. 

Asistentka riaditeľky: 

PhDr. Katarína Chandogová, MBA 

- koordinuje prácu interných vyučujúcich, 

- koordinuje výchovno – vzdelávaciu činnosť interných učiteľov odborných 

zdravotníckych predmetov v študijných odboroch: AV, PS, ZA, DVS, 

- participuje pri príprave a vedení pracovných porád a pedagogických rád, 



Organizačný poriadok 

8 

 

- participuje na tvorbe základných úväzkov  interných pedagogických zamestnancov 

odborných zdravotníckych predmetov, 

- participuje na tvorbe a revízií školských vzdelávacích programov, 

- realizuje adaptačné vzdelávanie, 

- aktívne komunikuje s BSK v súvislosti s mimovyučovaciou činnosťou PZ, 

- pripravuje mesačné výkazy dochádzky interných pedagogických zamestnancov, 

- podieľa sa na vypracovaní hodnotiacich správ a štatistických výkazov pre inštitúcie    

MŠVV a Š SR, MZ SR, OÚBA, BSK, 

- vypracováva týždenný plán, rieši suplencie a dozory pedagogických zamestnancov 

v interiéry školy, 

- tvorí a aktualizuje plán profesijného rozvoja, 

- participuje na realizácií verejného obstarávania, 

- vyhotovuje požiadavky na objednávanie učebných pomôcok a spotrebného materiálu 

pre odborné učebne jednotlivých študijných odborov: AV, PS, ZA,  

- koordinuje prijímacie konanie, 

- spolupracuje s PZ pri zavádzaní nových IKT platforiem: MS Teams, ALF, Ascagenda 

a Edupage, 

- vykonáva aj iné pracovné činnosti, súvisiace s dohodnutým druhom práce, podľa 

pokynov príslušného vedúceho zamestnanca. 

Asistentka:  

 technická práca pri zabezpečovaní pedagogického procesu a praktickej výučby, 

 starostlivosť o technický stav zariadení v odborných učebniach, zabezpečenie 

servisných opráv video a didaktickej techniky v spolupráci s hospodárkou školy, 

 vyhotovuje fotografie pri vyučovacom procese a školských podujatiach, 

 pripravuje pomôcky podľa požiadaviek vyučujúcich k jednotlivým tematickým 

celkom v odborných učebniach (OSE, PPS, MAS, AV),  

 spolupracuje s odbornými vyučujúcimi pri vybavovaní odborných učební, doplňuje 

spotrebný materiál, stará sa o posteľnú bielizeň, 

 spracováva písomnosti na MS, AS, ZS, BOZP a PO a k zmluvám, 

 vykonáva technické práce v súvislosti s tvorbou školského časopisu „Kyslík“, 

 pripravuje podklady pre aktualizáciu facebooku, spolupracuje s technikom IKT, 

 podľa pokynov vedenia školy v spolupráci s tajomníčkou spracováva prihlášky do 

denného a diaľkového štúdia, pripravuje dokumentáciu k prijímaciemu pokračovaniu, 

 zväzuje písomnosti do hrebeňovej väzby a laminátuje materiály pre potrebu školy, 

 zabezpečuje činnosť knižnice pre SZŠ podľa časového harmonogramu, 

 vedie evidenciu knižničného fondu pomocou prírastkových zoznamov a vyraďovanie 

kníh formou zoznamov vyradených kníh, 
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 buduje katalóg knižnice – menný a predmetový, 

 spracováva fond knižnice pomocou výpočtovej techniky, 

 počas neprítomnosti tajomníčky školy a každý deň v čase od 07.00 do 08.30 hod.  

ju zastupuje na sekretariáte školy, 

 donáša a odnáša poštu (zastupovanie školníka), 

 vykonáva aj iné pracovné činnosti, súvisiace s dohodnutým druhom práce, podľa 

pokynov príslušného vedúceho zamestnanca. 
 

Personalistka: 

 zabezpečuje poskytovanie stredoškolských motivačných a sociálnych štipendií pre 

žiakov školy, 

 komplexne zabezpečuje personálnu agendu školy, 

 vybavuje agendu súvisiacu so vznikom, zmenami a  skončením pracovného pomeru, 

dohodami o prácach  vykonávaných mimo pracovného pomeru a o pracovnej  činnosti, 

 zabezpečuje ostatné pracovno-právne a osobné  záležitosti zamestnancov vrátane úloh 

v oblasti  starostlivosti o zamestnancov a zvyšovanie ich  kvalifikácie, 

 zabezpečuje prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do zdravotných a sociálnej 

poisťovne. 

      -    pripravuje podklady pre mzdy, spravuje evidenciu pracovnej dochádzky zamestnancov 

-   zabezpečuje uchovávanie, spracovávanie dát týkajúcich sa zamestnancov a sociálnych    

     záležitostí 

        - vybavuje agendu vyplývajúcu zo smernice Sociálneho fondu 

-   spolupracuje s externou účtovníčkou školy 

 -  vedie evidenciu faktúr došlých, zabezpečuje platobný styk so Štátnou pokladnicou 

  - vyhotovuje tabuľky spotreby energií (tepelnej + elektrickej), vodného a stočného,  

      OLO 

 vykonáva aj iné pracovné činnosti, súvisiace s dohodnutým druhom práce, podľa 

pokynov príslušného vedúceho zamestnanca. 

Výchovná poradkyňa: 

 vykonáva výchovné poradenstvo pre žiakov školy na základe menovacieho dekrétu 

riaditeľky, 

 spolupracuje s externou psychologičkou, 

 vedie agendu žiakov so ŠVVP. 

 

 2) Úsek zástupkyne riaditeľky 

PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH   

 v prípade dlhodobej práceneschopnosti riaditeľky školy na základe poverenia 

schvaľuje všetky dokumenty, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu, okrem 

ekonomických dokumentov, 

 má plnomocenstvo BSK na schvaľovanie tuzemských pracovných ciest riaditeľke školy 

v dĺžke trvania max. 2 pracovné dni, 
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 schvaľovanie dovoleniek riaditeľke školy v dĺžke trvania max. 3 pracovné dni, 

riadi: 

 spoluprácu s klinickými pracoviskami, 

 externých vyučujúcich, 

 organizáciu maturitných skúšok, 

 BOZP a PO žiakov a zamestnancov školy, 

 výchovno-vzdelávací proces  v študijných odboroch masér, zdravotnícky záchranár 

a učebnom odbore sanitár, 

 realizuje  adaptačné vzdelávanie, 

 participuje na tvorbe rozvrhu hodín, 

 vyhotovuje požiadavky na objednanie učebných pomôcok a spotrebného materiálu na 

cvičenia v odborných učebniach a predkladá ich vedeniu školy. 

 

3) Ekonomicko – prevádzkový úsek 

Ing. Jana Vinczeová, vedúca ekonomického úseku a oddelenia ľudských zdrojov: 

 

 v prípade dlhodobej práceneschopnosti riaditeľky školy na základe poverenia 

schvaľuje všetky dokumenty, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré 

majú ekonomický charakter, 

 manažuje prácu priamo podriadených zamestnancov (účtovníčky, hospodárky, 

školníka-vrátnika, informátora a upratovačiek), 

 zostavuje rozpočet a jeho rozpis, sleduje finančné čerpanie rozpočtu, zodpovedá za 

dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, 

 spracováva rozbory hospodárenia, vyhotovuje  štatistické výkazy, mesačné výkazy 

odvodov do poisťovní, výkazy pre finančnú správu 

 zodpovedá za fakturáciu prenajatých priestorov, vypracováva zmluvy 

 likviduje došlé faktúry, zabezpečuje platobný styk so Štátnou pokladnicou, 

 podieľa sa na vypracovávaní vnútorných smerníc školy, 

 plnenie úloh týkajúcich sa zaraďovania zamestnancov do platových taríf a 

uplatňovania katalógu pracovných činností, 

 zodpovedá za pracovno-právne záležitosti zamestnancov, za doklady o pracovnej  

neschopnosti a ostatných prekážkach v práci, sleduje čerpanie dovoleniek, 

 vypracováva doklady mzdového charakteru, spracováva mzdy na PC – 

prostredníctvom softwaru VEMA, plnení úlohy vyplývajúce zo spracovania mzdovej 

agendy, 

 kontroluje agendu súvisiacu so vznikom, zmenami a skončením pracovného pomeru, 

dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
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Účtovníčka: 

 spracováva účtovníctvo na PC v súlade s platnými predpismi, 

 vypracováva účtovné výkazy hospodárenia (výsledovka, súvaha......), 

 vykonáva úpravy rozpočtu, sleduje čerpanie rozpočtu 

 zaúčtováva došlé a vyšlé faktúry, bankové výpisy, mzdy, ID doklady, 

 spracováva ročnú uzávierku, konsolidácie, poznámky k súvahe. 

Hospodárka: 

 zabezpečuje prevádzku školy po hospodárskej stránke, 

 v spolupráci s vedením školy zostavuje plán opráv, kontroluje dodávky materiálu 

a služieb, výkon uskutočňovaných prác, 

 zúčastňuje sa na výberových konaniach na práce väčšieho rozsahu, ktoré sa vykonajú 

dodávateľsky, 

 vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku školy v programe iSpin, 

evidenciu osobných kariet na zverené predmety pre zamestnancov školy, 

 zabezpečuje  inventarizáciu majetku školy, vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného 

majetku a  prevod prebytočného majetku, v súlade s platnými predpismi, 

 zabezpečuje odvoz odpadu na likvidáciu prostredníctvom oprávnených firiem – 

ekológia (odpad z učební OSE, elektroodpad,  vyradený majetok a pod.) 

 zabezpečuje povinné revízie prostredníctvom oprávnených firiem (elektro., 

bleskozvody, HP, hydranty, OST, TV) a odstránenie zistených závad, 

 BOZP a PO – spolupráca s technikom,  

 OOPP – obstaranie a evidencia pridelených OOPP v zmysle platných predpisov,  

 učebnice – obstarávanie, sklad. evidencia, výdaj a príjem učebníc,  

 vystavuje a distribuuje faktúry nájomcom z podkladov ekonómky školy, vedie ich 

     evidenciu, 

 vystavuje a distribuuje objednávky, vedie ich evidenciu, 

 vypracováva Priznanie k dani z nehnuteľnosti a podanie  na Magistrát hl. mesta, 

 pasportizácia budovy – aktualizácia využívania  miestností, 

 donáša a odnáša poštu (zastupovanie školníka). 

Správca školskej počítačovej siete – IT technik: 

 konfigurácie hardvéru a softvéru , 

 vykonávanie údržby a monitorovanie prevádzky serverov, 

 zabezpečovanie chodu informačných a komunikačných technológií,  

 zabezpečovanie chodu aplikácií, 

  uskutočňovanie údržby prístupových práv užívateľov , 

 archivovanie operačných systémov, dát,  

 zabezpečovanie bezpečnosti prevádzky počítačov v informačnom systéme, 

 vykonávanie iných pracovných činností súvisiacich s dohodnutým druhom práce, 

podľa pokynov príslušného vedúceho zamestnanca, 
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Školník – informátor: 

 jednoduchá remeselnícka údržba celého objektu školy, údržba elektrických, 

vodovodných inštalácií a armatúr, 

 práce súvisiace s OST, 

 vydávanie, odovzdávanie a evidencia kľúčov, 

 donáša a odnáša poštu, 

 nákup údržbárskeho materiálu, 

 starostlivosť o vonkajšie kvety a porasty, 

 v čase neprítomnosti informátora vykonáva všetky jeho činnosti, 

 zabezpečuje práce v rámci rozpísanej pracovnej náplne a denného rozpisu prác 

v budove školy. 

Informátor na vrátnici: 

-  zabezpečuje odblokovanie a zablokovanie signalizačného zariadenia v škole, 

-  počas doobedňajšej zmeny od 9,30 hod do 9,30 hod vykonáva úpravu vstupného  

   priestoru školy od parkoviska po vchod do budovy (zametanie, zbieranie odpadkov,  

   posýpanie inertným materiálom a odhŕňanie snehu),  

-  kontrola príchodov a odchodov žiakov, ich prezúvanie, udržiavanie čistoty a poriadku 

-  dozor v objekte školy, zabezpečenie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo   

    živelným pohromám, 

-  kontrola príchodov a odchodov návštevníkov, zápisy do knihy návštev,  

-  vydávanie a evidencia kľúčov, 

-  starostlivosť o kvety a zelené porasty v budove a okolí školy, okopávanie kvetov počas  

   letných prázdnin, 

       -  pri poobedňajšej zmene kontrola pozatváraných okien v objekte školy, zhasnutých  

          svetiel a zodpovednosť za uzamknutie budovy.  

 

Upratovačky: 

 zabezpečujú poriadok v budove školy podľa rozpisu úsekov, 

 ich pracovné činnosti sú špecifikované v pracovnej náplni a delené podľa časových 

úsekov: denné, týždenné, mesačné, polročné a ročné.   

 Stravovanie zamestnancov a žiakov školy: 

 stravovanie je zabezpečené dovozom obedov prostredníctvom dodávateľa; ŠJ pri ZŠ  

a Gymnázium s VJM, Dunajská  ul. č. 13, 814 84 Bratislava. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len BOZP a PO) - 

zabezpečuje Mgr. Matej Daniš: 

 vypracováva plány ochrany pracovného prostredia, stavu  bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

 zabezpečuje previerky pracovného prostredia v súlade s  platnými pracovnými 

predpismi, 

 kontroluje opatrenia na predchádzanie pracovným úrazom, 

 zabezpečuje plnenie úloh PO, 

 vykonáva kontrolu protipožiarnych opatrení, hasiacich  prístrojov a hydrantov. 
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Štvrtá časť 

Článok 4 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Organizačný poriadok školy vydáva riaditeľka. Zmeny v Organizačnom poriadku 

upravuje formou dodatkov. 

2) Zamestnanci školy sa oboznámia s obsahom Organizačného poriadku online v čase od 

27. 10 do 30.10. 2020.  

3) Vedúci zamestnanci sú povinní oboznámiť zamestnancov na svojich úsekoch  

s Organizačným poriadkom. 

4) Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú povinní riadiť 

sa ním vo svojej každodennej  činnosti a zabezpečovať jeho plné rešpektovanie  

a  dodržiavanie.  

5) Organizačný poriadok je k dispozícii v zborovni školy. 

6) Ruší sa Organizačný poriadok účinný dňom 23. októbra 2020. 

7) Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. septembra 2021 

  

 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. 

 riaditeľka  

Bratislave 30. august 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


