
  OORRGGAANNIIZZAAČČNNÉÉ  ČČLLEENNEENNIIEE  ZZŠŠ  SS  MMŠŠ  
        Organizácia ZŠ s MŠ sa vnútorne člení na útvary  a organizačné zložky- strediská 

účtovnej jednoty. Na čele organizácie  je riaditeľka ZŠ s MŠ, ktorú vymenúva a odvoláva na 

návrh Rady školy zriaďovateľ.  

Riaditeľka ZŠ s MŠ vykonáva štátnu správu v prvom stupni  podľa Zákona č. 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Na čele pedagogického útvaru sú 

pedagogickí zástupcovia riaditeľky ZŠ s MŠ, priamo podriadení riaditeľke. Miesta vedúcich 

zamestnancov ZŠ s MŠ Veľká Lehota (zástupkyňa ZŠ, zástupkyňa MŠ, vedúca VŠJ) sa 

obsadzujú na základe vymenovania riaditeľkou ZŠ s MŠ podľa čl.6, ods. 7 pracovného 

poriadku ZŠ s MŠ. Riaditeľka ZŠ s MŠ vymenúva a odvoláva  z funkcie pedagogickú 

zástupkyňu ZŠ, pedagogickú zástupkyňu MŠ  a  vedúcu VŠJ po prerokovaní v kolektíve im 

podriadených zamestnancov. Menuje a odvoláva vedúcich MZ, PK, výchovného poradcu, 

koordinátorov a triednych učiteľov. Určuje  vedúcich kabinetov. Riaditeľka, ako 

štatutárny orgán ZŠ s MŠ, koná v jej mene vo všetkých jej veciach. Rozhoduje vždy 

samostatne, pokiaľ jej rozhodnutie nie je podmienené schválením Rady školy. Riaditeľku 

zastupuje v jej neprítomnosti v plnom rozsahu  zástupkyňa  ZŠ. Na čele hospodársko-

správneho a ekonomického útvaru je riaditeľka ZŠ s MŠ. Na čele útvaru školského 

stravovania je vedúca výdajnej školskej jedálne. Všetci vedúci zamestnanci sú priamo 

podriadení riaditeľke ZŠ s MŠ.  

 

Organizačná štruktúra ZŠ s MŠ 
Organizačná štruktúra: 

Organizačné členenie ZŠ s MŠ zabezpečujú jej jednotlivé zložky –strediská a útvary. 

Členenie školy na zložky(strediská účtovnej jednoty):      1. Základná škola – ZŠ 

                                                                                          2. Materská škola - MŠ 

                                                                                          3. Školský klub detí - ŠKD 

                                                                                          4. Výdajná školská jedáleň- VŠJ 

                                                                                          5.Školská knižnica prístupná  

                                                                                             verejnosti 

 

Členenie ZŠ s MŠ na útvary : 1. Útvar riaditeľky ZŠ s MŠ 

                                               2. Pedagogický útvar  

                                               3. Hospodársko – správny a ekonomický útvar  

                                               4. Útvar školského stravovania 

 

Členenie oddelení:                   1. Materská škola –predprimárne vzdelávanie 

                                                2. I. stupeň (1. - 4. ročník)-primárne vzdelávanie 

                                                3. II. stupeň (5. - 9. ročník) –nižšie sekundárne vzdelávanie 

                                                4. Výchovný poradca 

                                                5. Ekonomicko-personálne a mzdové oddelenie 

                                                6. Prevádzkové oddelenie 

 

Útvar riaditeľky organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej a 

právnej činnosti. 

 

Pedagogický útvar zabezpečujú vyučovanie predmetov podľa platných učebných plánov, 

osnov a štátneho i školského vzdelávacieho programu a výchovného programu MŠ a ŠKD 

a inú mimoškolskú činnosť. Využíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo 



vyučovacom a výchovnom procese. Vedie  predpísanú triednu dokumentáciu (Smernica na 

vedenie pedagogickej dokumentácie), evidenciu o učebných výsledkoch, správaní 

a dochádzke detí a žiakov. Zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie zverených 

prostriedkov. Zabezpečuje vnútornú kontrolu na jednotlivých útvaroch. Organizuje záujmovo-

umelecké, spoločenskovedné, športové, technické  a iné aktivity s cieľom racionálne, účelne 

a cieľavedome využívať voľný čas  v súlade so záujmami detí a žiakov. Vytvára podmienky 

na prípravu žiakov na vyučovanie. Podieľa sa na organizovaní plaveckých a lyžiarskych 

výchovno-výcvikových kurzov. 

 

Hospodársko-správny a ekonomický útvar zabezpečuje hospodársko-prevádzkové 

záležitosti školy, t. j. prevádzku školy, spravuje, ochraňuje a hospodári s majetkom školy. 

Zabezpečuje ekonomické a personálno-mzdové záležitosti školy. 

Útvar školského stravovania zabezpečuje prostredníctvom dodávateľa školské stravovanie, 

t. j. výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v 

školskom zariadení. Výdajná školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po 

stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov. Výdajná školská jedáleň 

môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení,  aj 

v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. 

Každý útvar a oddelenie zabezpečuje ucelený súbor odborných činností. Za ich činnosť 

zodpovedajú zamestnanci poverení ich vedením. Jednotlivé útvary a oddelenia pri výkone 

svojej činnosti vzájomne spolupracujú. V prípade, že sa vybavenie určitej veci dotýka 

pôsobnosti viacerých útvarov alebo oddelení ZŠ s MŠ, zabezpečuje jej vybavenie ten útvar 

alebo oddelenie, ktoré bolo riaditeľkou ZŠ s MŠ poverené plnením tejto úlohy. 

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálnoemocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s 

individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a 

vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje 

predprimárne vzdelanie. 

 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej 

škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského 

zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich 

záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

 

Školská knižnica prístupná verejnosti je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, 

získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-

informačné služby. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám. Napomáha uspokojovaniu 

kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje 

celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj(štatút knižnice, knižničný a výpožičný poriadok). 

 


