
KKOOMMPPEETTEENNCCIIEE  ŠŠTTAATTUUTTÁÁRRNNEEHHOO  

OORRGGÁÁNNUU  
Riaditeľka ZŠ s MŠ rozhoduje najmä o: 

 prijatí žiaka do školy,  

 prijatí dieťaťa do materskej školy a školského klubu detí, 

 prijatí žiaka do školského zariadenia, 

 odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,  

 dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,  

 oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,  

 oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch alebo ich častí,  

 povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 

republiky,  

 uložení výchovných opatrení,  

 povolení vykonať komisionálnu skúšku,  

 povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj 
uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,  

 určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,  

 individuálnom vzdelávaní žiaka,  

 vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej 
republiky so súhlasom  zastupiteľského úradu iného štátu,  

 individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,  

 umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu, 

 zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej 
škole,  

 prerušení dochádzky dieťaťa,  

 predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania,  

 určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním, 

 prijatí žiaka so ŠVVP na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a 
písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ ďalej zodpovedá za: 

 dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú 
riadi,  

 vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a 

výchovného programu,  

 úroveň výchovno-vzdelávacej práce ZŠ s MŠ,  

 vedenie metodických združení a predmetových komisií, 

 kontinuálne vzdelávanie PZ, 



 vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov,  

 vytváranie priaznivých podmienok pre prehlbovanie a zvyšovanie 

kvalifikácie zamestnancov a kontinuálne vzdelávanie PZ, 

 vyjadrenie sa k prihláške na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov ZŠ s 
MŠ, 

 adaptačné vzdelávanie začínajúcich PZ do pedagogickej praxe  a ich 
pracovnú adaptáciu, utváranie podmienok učiteľom  predovšetkým na 

vyučovanie predmetov ich aprobácie, 

 dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s 
predmetom činnosti ZŠ s MŠ,  

 prijímanie všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ do pracovného pomeru a v 
súvislosti s tým za vyhotovenie pracovných zmlúv na zabezpečenie 

personálneho obsadenie ZŠ s MŠ, 

 určenie vecných pracovných náplní všetkých kategórií zamestnancov ZŠ s 
MŠ, 

 posudzovanie kvalifikácie zamestnancov a v nadväznosti na to zaradenie 
zamestnancov do príslušných funkcií, mzdových taríf podľa príslušných 

mzdových predpisov/ určenie funkčného platu a zaradenie do platových 

tried/, 

 platový dekrét pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru  na 
základe dokladu o priebehu zamestnaní o zápočte dôb predchádzajúcej 

praxe pre účely platového zaradenia zamestnanca, ako aj o zápočte dôb 

zamestnania pre určenie nemocenských dávok a dĺžky dovolenky na 

zotavenie, 

 každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,  

 riadenie a kontrolovanie práce zamestnancov, 

 priznanie odmeny   a všetkých ďalších pohyblivých zložiek miezd v 
zmysle platných mzdových predpisov/ príplatok za riadenie, príplatok 

triedneho učiteľa, osobný príplatok..../, 

 zabezpečovanie odmeňovania zamestnancov podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov a pracovných zmlúv a dodržiavanie zásad 

poskytovania rovnakého platu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej 

hodnoty podľa § 119a Zákonníka práce, 

 uzatváranie dohôd o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve, 

 kontrolovanie prác vykonávaných na základe dohôd a prác vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, schvaľovanie odmien za tieto práce a 

potvrdzovanie vykonania prác, 

 rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancami ZŠ s MŠ dohodou, 

výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením v 

skúšobnej dobe, 

 preradenie zamestnanca na výkon iného druhu práce, 



 zabezpečovanie, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, 

 rozhodnutie o pridelení počtu nadpočetných hodín učiteľom (vrátane tzv. 
nadčasových hodín), 

  priznanie odmeny za dohodu pri vedení krúžkov, 

 zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu kvalifikovanými 

zamestnancami, podľa nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie 

jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR o odbornej a 

pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov, 

 pridelenie práce zamestnancom so zreteľom na ich schopnosti, 

kvalifikačné predpoklady a so zreteľom na ich zdravotný stav, 

 zabezpečenie a vedenie údajov potrebných do centrálneho registra 

v súlade s § 58 a § 59 zákona č. 317/2009 Z. z.  

 zverejnenie o voľných pracovných miestach na svojom webovom sídle, 

na webovom sídle zriaďovateľa, a za odoslanie informácie o voľnom 

pracovnom mieste Obvodnému školskému úradu Banská Bystrica za 

účelom zverejnenia na jeho webovom sídle. (§ 11a zákona č. 317/2009 Z. 

z. ),  

 vypracovanie podkladov k spracovaniu ročného rozpočtu ZŠ s MŠ, 

 rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov 
určených na zabezpečenie činnosti ZŠ s MŠ,  

 riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve ZŠ s MŠ,  

 zodpovedá za tvorbu a čerpanie sociálneho fondu, 

 zabezpečovanie prijatia včasných a účinných opatrení na ochranu majetku 

zamestnávateľa,   

 kontrolu správnosti faktúr a predbežnú kontrolu, 

 sústavné oboznamovanie vedúcich zamestnancov a všetkých ostatných 
zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s novými poznatkami 

bezpečnostnej techniky, pravidelné overovanie ich znalostí z týchto 

predpisov a sústavné vyžadovanie a kontrolovanie ich dodržiavania, 

 vypracovanie Projektu vzdelávania z oblasti BOZP,  

 vypracovanie Zoznamu o poskytovaní osobných ochranných pracovných 

prostriedkov podľa nariadenia vlády SR č. 504/2002 Z. z. o podmienkach 

poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

 vypracovanie dokumentácie BOZP, PO, CO  v zmysle platných právnych 
predpisov, 

 zabezpečenie vykonávania revízií elektrických inštalácií, bleskozvodov, 
komínov, hasiacich prístrojov  a iných zariadení, vrátane odstránenia 

porúch, 

 vstupovanie do jednania s inými právnymi subjektmi v súvislosti so 
sponzorskou činnosťou a reklamným využitím priestorov ZŠ s MŠ, 



 utváranie priaznivých pracovných podmienok a zaisťovanie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, 

 utváranie primeraných pracovných podmienok na zlepšovanie kultúry 
práce a pracovného prostredia a starostlivosť o vzhľad a úpravu 

pracovísk, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu, 

 rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo 

povinnostiach detí a mládeže v prípadoch zverených im osobitným 

predpisom, 

 vysielanie zamestnancov na pracovné cesty -pozri cestovné náhrady ZŠ s 

MŠ, 

 priznanie náhrad cestovného, odchodného, odstupného, robenie zrážok zo 
mzdy po žiadosti zamestnanca a plnenie ostatných náhrad, 

 určenie nástupu na dovolenku  podľa pracovného poriadku,  

 rozhodnutie o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na 

dobu počas školského roka v opodstatnených prípadoch , 

 nariaďovanie práce nadčas a o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, 

prípadne o vhodnej úprave pracovného času, 

 poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo 

strany zamestnanca, 

 zverovanie kabinetných zbierok zamestnancom, (učiteľom - vedúcim 

kabinetov,  nástrojov, osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

prípadne iných podobných predmetov) na základe písomného potvrdenia, 

 zodpovedá za vedenie ústredného inventára ZŠ s MŠ, 

 zodpovedá za prípravu uznesení z pedagogickej rady a opatrení 

z pracovných porád, 

 zodpovedá za prijímanie a riešenie prípadných sťažností, podnetov 
a návrhov,  

 zabezpečovanie stravovania zamestnancov a za stravovanie 

zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v 

ich blízkosti. 

Riaditeľka  ZŠ s MŠ ďalej: 

 riadi ZŠ s MŠ po pedagogickej, odbornej a administratívno-hospodárskej 

stránke; ukladá úlohy PZ a ostatným zamestnancom a vytvára pre nich 

podmienky na odborný rast,  

 kontroluje činnosť všetkých zamestnancov a výsledky ich práce a na 
základe vlastného pozorovania, predovšetkým prostredníctvom 

hospitačnej činnosti i na základe správ svojich zástupcov, vykonáva 

rozbor výchovno-vzdelávacej práce PZ, prerokúva ho s príslušným 

zamestnancom  a vyvodzuje z neho závery pre ďalšiu činnosť 

zamestnanca, 



 dbá na dodržiavanie hygienických predpisov, týkajúcich sa výchovno-

vzdelávacieho procesu, ako napr. jeden kontrolný písomný prejav žiakov 

v jednom dni a pod., 

 určuje týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti PZ 

(ďalej len „úväzok“) najviac na obdobie školského roka,  

 rozhoduje o znížení kvalifikačnej požiadavky učiteľa na rozsah jednej 

tretiny jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v prípade, 

ak by nebolo možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý 

spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov, 

 stanovuje podmienky, za ktorých sa povoľuje PZ vykonávanie ostatných 
činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším 

vzdelávaním aj mimo pracoviska. Prácou mimo pracoviska sa rozumie 

napr. práca v domácom prostredí, vo verejných knižniciach, vo 

vzdelávacích inštitúciách a pod.,  

 povoľuje PZ vykonávať ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-

vzdelávacou činnosťou mimo pracoviska; uvedené povolenie môže 

riaditeľka zrušiť, 

 priznáva kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej 
činnosti alebo výkonom odbornej činnosti podľa (§ 47a ods.3 zákona č. 

317/2009 Z. z.),  

 uznáva pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi 

získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre 

príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec 

alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet 

učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského 

zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely 

vyplácania kreditového príplatku (§ 47 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z.),  

 zodpovedá za zverejnenie informácie o uznaných kreditoch podľa § 47 

a ods. 10 a 11 zákona č. 317/2009 Z. z. na verejne prístupnom mieste 

v škole.   

 predlžuje dobu platnosti kreditu PZ na základe písomnej žiadosti 
zamestnanca zo zákonom stanovených dôvodov, najmä z dôvodu čerpania 

materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, práceneschopnosti trvajúcej 

dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, najviac o tri roky (§ 46 ods. 5 

zákona č. 317/2009 Z. z.)  

 vydáva rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania PZ , 

 jeden krát ročne vykonáva hodnotenie priamo podriadených PZ, 

najneskôr do konca školského roka, 

 zabezpečuje PZ v pracovnom čase preventívne psychologické 

poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní PZ absolvovať tréning 

zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie 

a riešenie konfliktov, 



 vyzýva PZ pri dôvodnom podozrení, že došlo k zmene ich zdravotnej 

spôsobilosti na preukázanie svojej zdravotnej spôsobilosti v lehote do 90 

dní.  

Riaditeľka  ZŠ s MŠ vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade: 

&  organizačný poriadok školy, 

&  pracovný poriadok školy /prerokuje  so zástupcom zamestnancov/, 

&  vnútorný poriadok školy /prerokuje sa aj v Rade školy/, 

&  prevádzkový poriadok školy /schvaľuje RÚVZ/, 

&  rokovací poriadok pedagogickej rady, 

&  školský vzdelávací program, ktorý si môže zriaďovateľ vyžiadať, 

&  plán práce školy na príslušný školský rok /schvaľuje PR/, 

&  vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej 

legislatívy rozpracované na podmienky školy, 

&  zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 52 ods. 4 zákona 317/2009 vo 
vnútornom platovom predpise, 

&  v súlade s § 32 ods. 3 zákona 317/2009 Z. z. určuje štruktúru kariérových 

pozícií po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so 

zriaďovateľom,  

&  vydáva ročný plán kontinuálneho vzdelávania po vyjadrení zriaďovateľa, 
v prípade materskej školy a školského klubu po súhlase zriaďovateľa.  

Riaditeľka  ZŠ s MŠ schvaľuje: 

&  rozvrh hodín na príslušný školský rok /po prerokovaní v PR/,  

&  rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a ich zaraďovanie do 

kariérových pozícií,    

&  rozvrh dozorov,  

&  výchovné opatrenia žiakom /po prerokovaní v PR/,  

&  plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií,  

&  nadčasovú prácu všetkých zamestnancov,  

&  pracovné cesty zamestnancov,  

&  plán dovoleniek /po prerokovaní so ZO OZ a v PR/,  

&  osobné príplatky a odmeny /na základe písomného návrhu ich priamych 

nadriadených/.  

      Riaditeľka  ZŠ s MŠ poskytuje zriaďovateľovi: 

&  údaje o školskom registri žiakov k 15. septembru príslušného školského 

roka, 

&  zoznam všetkých zapísaných detí do materskej školy a žiakov do 1. 
ročníka,   

&  údaje do centrálneho registra zamestnancov v zmysle § 58 zákona č. 

317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmenej 

jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka.  

 


