
PPRRÁÁVVOOMMOOCCII  
Právne postavenie organizácie 

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota, (ďalej škola), 

je právnickou osobou. Vystupuje v právnych vzťahoch svojim 

menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju 

činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu pre 

prenesené kompetencie, rozpočtu pre originálne kompetencie, 

doplnkových a vlastných mimorozpočtových zdrojov.  

Súčasťou ZŠ s MŠ je základná škola, školský klub detí, výdajná 

školská jedáleň, školská knižnica prístupná verejnosti a školské 

dielne.    

Predmet   činnosti 
Predmetom činnosti ZŠ s MŠ je výchovno-vzdelávacia činnosť pre 

predprimárne a  primárne vzdelanie a nižšie sekundárne 

vzdelávanie žiakov, výdaj, konzumácia jedál a nápojov pre deti 

materskej školy, žiakov základnej školy a zamestnancov ZŠ s MŠ.  

Riaditeľka ZŠ s MŠ v rámci svojej pôsobnosti predkladá 

zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie : 

 návrhy na počty prijímaných žiakov, 

 návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich 

zameranie, 

 návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného 

programu, 

 návrh rozpočtu, 

 návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo 

školského zariadenia, 

 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e), 

 správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského 

zariadenia, 

 koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia 

rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho 

vyhodnotenie, 

 informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Zásady riadenia 



a) ZŠ s MŠ uplatňuje princíp jediného vedúceho v účelnej 

nadväznosti na zásady spolupráce s orgánmi samosprávy 

a ďalšími odbornými orgánmi v súlade so zákonmi, uplatňuje 

a dodržiava platné právne predpisy. 

b) ZŠ s MŠ riadi a zodpovedá za ňu riaditeľka, ktorú menuje 

a odvoláva zriaďovateľ, na základe vyjadrenia Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Veľká Lehota. 

c) Riaditeľka ZŠ s MŠ zriaďuje poradné orgány na posudzovanie 

problémov, ktorých závažnosť a rozsah si vyžaduje kolektívne 

zváženie. Stálymi poradnými orgánmi riaditeľky sú: 

 rada školy- je to iniciatívny a poradný samosprávny orgán 

vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a 

pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania, posudzuje činnosť 

ZŠ s MŠ a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k 

činnosti obecného zastupiteľstva, plní funkciu verejnej kontroly, 

práce riadiacich zamestnancov ZŠ s MŠ a ostatných 

zamestnancov, ktorí sa podieľajú na utváraní podmienok na 

výchovu a vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou  

Veľká Lehota. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z 

jej štatútu. Úlohy, poslanie a zloženie Rady školy sú vymedzené 

v § 24 a v § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve. Jej členmi sú dvaja zvolení 

zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený 

zástupca ostatných zamestnancov ZŠ s MŠ, štyria zvolení 

zástupcovia rodičov, z ktorých jeden je predseda rodičovskej 

rady, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy sa 

riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu a platnej 

legislatívy. 

 pedagogická rada- zvoláva ju podľa okolností riaditeľka ZŠ s 

MŠ, jej členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci ZŠ 

s MŠ - účasť je povinná/zápisnice/. Pedagogická rada školy je 

jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, 

ktorá spája zodpovednosť riaditeľky ZŠ s MŠ so skupinovým 

poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ. 

Predstavuje najdôležitejší odborný poradný orgán skupinového 

odborno-pedagogického riadenia v ZŠ s MŠ. Je najvyšším 

poradným orgánom riaditeľky ZŠ s MŠ. Jej postavenie, poslanie 



a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku 

pedagogickej rady. Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa 

potreby riaditeľka ZŠ s MŠ. 

 rada vedenia školy/gremiálna rada/- je zložená z vedúcich 

zamestnancov školy, zvoláva ju podľa potreby riaditeľka ZŠ s 

MŠ/zápisnicový zošit/. Prerokúva najaktuálnejšie a rozhodujúce 

otázky celkovej činnosti ZŠ s MŠ. Zúčastňujú sa na nej podľa 

obsahu rokovania vedúci zamestnanci a ďalší pozvaní 

zamestnanci, najmä výchovný poradca, vedúci metodických 

orgánov, predsedovia komisií, zástupca rodičovskej rady a  rady 

školy, prípadne iné osoby. 

 rodičovská rada -je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy, 

schádza sa podľa potreby/zápis./, 

 metodické orgány: MZ a PK -schádzajú sa podľa vypracovaného 

plánu zasadnutí sú zložené zo zástupcov učiteľov  jednotlivých 

ročníkov na predprimárnom, primárnom a nižšom sekundárnom 

vzdelávaní/plán zasadnutí, zápisnice/.Sú zriadené na 

posudzovanie špecifických otázok výchovno-vyučovacieho 

procesu. Ich úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň 

vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch predprimárnom 

a primárnom vzdelávaní, v ŠKD a v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch alebo skupinách predmetov na nižšom sekundárnom 

vzdelávaní. Predmetová komisia a metodické združenia sa 

zriaďujú aj kvôli zlepšeniu vzájomnej spolupráce medzi 

vedením, učiteľmi a vychovávateľkou. 

d) Riaditeľka ZŠ s MŠ zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie 

poradné orgány s trvalou, alebo dočasnou  pôsobnosťou /napr. 

stravovacia komisia, inventarizačná, likvidačná a vyraďovacia 

komisia, škodová a odškodňovacia komisia /zápisnice/. 

e) Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných 

orgánov riaditeľky ZŠ s MŠ upravujú štatúty, úlohy, 

harmonogramy a poriadky, ktoré schvaľuje riaditeľka ZŠ s MŠ. 

Závery poradných orgánov majú pre riaditeľku ZŠ s MŠ  

odporúčajúci charakter. 

f) Sústavu vnútro riadiacich a organizačných foriem tvoria: 



 riadiace normy so všeobecnou platnosťou – príkaz,  rozhodnutie, 

interná smernica, poriadok, opatrenie a pokyn riaditeľky ZŠ s 

MŠ, 

 vnútroorganizačné normy – štatút, organizačný poriadok, 

pracovný poriadok, prevádzkový poriadok, vyššia kolektívna 

zmluva, rokovací poriadok, vnútorný mzdový predpis, 

registratúrny poriadok  a registratúrny plán, systém vnútornej 

kontroly  školy, koncepcia ZŠ s MŠ, vnútorná smernica pre 

ochranu majetku ,vnútorný poriadok pre žiakov, použitie 

sociálneho fondu, cestovné náhrady, pedagogická dokumentácia 

v zmysle § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a zápisnice zo zasadnutí 

poradných orgánov riaditeľky ZŠ s MŠ a organizačných úsekov 

ZŠ s MŠ. 

 

Správa   majetku 
Hnuteľný a nehnuteľný majetok Základnej školy s materskou 

školou Veľká Lehota je majetok, ktorý škola nadobudla od 

zriaďovateľa (spravuje ho) delimitáciou, kúpou z rozpočtu ZŠ s 

MŠ a prenájmom. Majetok ZŠ s MŠ je vedený v  delimitačnej 

zmluve, v účtovnej a operatívnej evidencii/v inventárnych 

knihách/. 

                                              

 


