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I. Časť  

Základné ustanovenie  

 Organizačný poriadok školy je základnou a najvyššou vnútornou normou SOŠ obchodu a 

služieb so sídlom v Martine, ul. Stavbárska 11 záväznou pre všetkých jeho zamestnancov. 

Zamestnanci školy sa vo svojej činnosti ďalej riadia všeobecne platnými predpismi.  

Účelom vydania organizačného poriadku je najmä:  

▪ stanoviť postavenie a riadenie školy,  

▪ stanoviť základné a organizačné usporiadanie školy,  

▪ stanoviť postavenie a úlohy jednotlivých organizačných zložiek a úsekov 

organizácie,  

▪ stanoviť stupne riadenia a ich právomoci.  

Organizačný poriadok školy vydáva riaditeľ SOŠ obchodu a služieb v Martine.  

  

1.1 Právne postavenie školy, predmet činnosti a úlohy školy   

 Žilinský samosprávny kraj, so sídlom Komenského 48 v Žiline, zastúpený predsedníčkou 

Ing. Erikou Jurinovou, v zmysle § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na 

Rozhodnutie Ministerstva školstva SR o zmene v sieti, ktorá spočíva v zmene názvu školy číslo 

CD-2008-21666/45729-1:917 zo dňa 05.11.2008 a uznesenia Zastupiteľstva Žilinského 

samosprávneho kraja č. 15/23 zo dňa 07.11.2008, ako zriaďovateľ vydáva Dodatok č.3 k 

zriaďovacej listine č. 368/03 zo dňa 01.09.2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.08.2006 a v 

znení Dodatku č. 2 zo dňa 28.08.2008 (ďalej len Zriaďovacia listina) STREDNEJ ODBORNEJ 

ŠKOLY, sídlo Stavbárska 11, 036 80 Martin, ktorým sa mení a dopĺňa znenie Zriaďovacej 

listiny nasledovne:  

  

I. Názov organizácie: Stredná odborná škola obchodu a služieb  

            zriaďovacia listina  v znení tohto Dodatku č. 3 nadobudne účinnosť dňa    

01.01.2009.  

II. Sídlo organizácie:  Stavbárska 11, 036 80 Martin  

III. Identifikačné číslo: 00158551  

IV. Druh a typ: stredná odborná škola   

V. Dátum zriadenia: 01.09.2003  

VI. Doba, na ktorú sa organizácia zriaďuje: na neurčitú  

VII. Súčasťou organizácie je: školská kuchyňa a školská jedáleň, Stavbárska 11, 036 80 

Martin  
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VIII. Vyučovací jazyk: slovenský  

IX. Forma hospodárenia: škola je príspevková organizácia. Výsledkami svojho 

hospodárenia je príspevkom napojená na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. 

Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva 

a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.   

Zriaďovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „zriaďovateľ“), ktorý 

garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné 

opatrenia. Škola môže konať nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim 

súhlasom zriaďovateľa. Príspevková organizácia je povinná zabezpečiť zápis majetku, 

ktorý spravuje, podľa osobitného predpisu. S majetkom, ktorý jej bol zverený do správy, 

hospodári a nakladá v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania Žilinského 

samosprávneho kraja.  

X. Vymedzenie základného postavenia a predmetu činnosti:  

a) základnou činnosťou tejto školy je poskytovanie vzdelania a odbornej prípravy na 

výkon povolania žiakov a prípravy na štúdium na vysokých školách,  

b) poskytovanie školského stravovania zameraného na výrobu, konzumáciu a odbyt 

jedál a nápojov,  

c) vykonávanie ďalších činnosti, ktoré sú upravené a povolené všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

XI. Štatutárny orgán:  

Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania 

vymenúva na dobu funkčného obdobia predseda Žilinského samosprávneho kraja. Riaditeľa 

odvoláva predseda Žilinského samosprávneho kraja na základe zákonom stanovených 

podmienok. Riaditeľ vydá organizačný poriadok školy po predchádzajúcim súhlase 

zriaďovateľa, v ktorom sa podrobne vymedzí činnosť školy. 

 XII. Vecné a finančné vymedzenie majetku:  

Škola je právny subjekt hospodári s majetkom, ktorý je vedený v jej účtovnej a 

operatívnej evidencii a v odbornej evidencii so stavom ku dňu účinnosti tejto 

zriaďovacej listiny a ktorý je vecne a finančne vymedzený v predmete delimitácie 

Delimitačných protokolov Stredného odborného učilišťa služieb, Stavbárska 11, 036 80 

Martin a Dievčenskej odbornej školy, Stavbárska 11, 036 80 Martin o odovzdaní a 

prevzatí majetku, uzavretý podľa § 5 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 

územných celkov zo dňa 30.06.2002.  

XIII. Záverečné ustanovenia:  

1. Zriaďovacia listina v znení Dodatku č.1 je evidovaná u zriaďovateľa pod č. 

368/03-SP.  

2. Zmeny údajov v zriaďovacej listine možno vykonať len písomným dodatkom k 

zriaďovacej listine.  

3. Zriaďovacia listina v znení tohto Dodatku č.3 nadobudla účinnosť 01. januára 

2009.  
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1.2 Zásady organizácie a riadenia   

 V zmysle zriaďovacej listiny školu riadi riaditeľ školy – štatutárny zástupca organizácie. 

Organizačnú štruktúru školy určuje tento organizačný poriadok. Organizačná štruktúra 

vyjadruje optimálne zoskupenie útvarov školy s cieľom zabezpečiť plnenie úloh a poslanie 

školy, a to:  

- riaditeľ školy:  

- sekretariát riaditeľa – odborný referent sekretariátu - správca siete   

- úsek praktického vyučovania – zástupca riaditeľa školy pre praktické 

vyučovanie    

- úsek teoretického vyučovania - zástupca riaditeľa školy pre teoretické 

vyučovanie   

- ekonomicko-technický úsek – zástupca riaditeľa školy pre technicko – 

ekonomické činnosti  

  

Úsek je organizačný útvar, ktorý zabezpečuje ucelený súbor odborných činností. Za činnosť 

úseku zodpovedá zástupca riaditeľa alebo poverený zamestnanec úseku. Jednotlivé úseky pri 

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

dotýka viacerých úsekov, zabezpečuje jej vybavenie ten úsek, ktorý bol riaditeľom poverený 

plnením tejto úlohy. Kompetenčné spory medzi jednotlivými úsekmi riešia vedúci úsekov 

vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, rozhoduje v spore riaditeľ.  

Pracovnú náplň jednotlivých zamestnancov určuje v nadväznosti na náplň práce útvaru,  

v ktorom je zamestnanec zaradený ich priamy nadriadený zamestnanec. Pracovná náplň sa 

zakladá ako príloha k pracovnej zmluve do osobitného spisu na personálnom oddelení.   

Výberovým konaním podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. sa obsadzuje miesto riaditeľa školy. 

Každé ďalšie miesto vedúceho zamestnanca, ktoré podľa organizačnej schémy SOŠ OaS 

Martin spadá pod priame riadenie riaditeľa školy sa obsadzuje menovaním do jeho funkcie 

riaditeľom školy z radov zamestnancov školy. V prípade, že by nebolo možné takéto miesto 

obsadiť zamestnancom školy, uskutoční sa výberové konanie podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. 

z. o výkone práce vo verejnom záujme.   

Riaditeľ školy na základe výsledkov výberového konania vymenuje do funkcie vedúcich 

zamestnancov (§ 42 ods.2 ZP) a pracovný pomer zakladá pracovnou zmluvou (ak uchádzač nie 

je zamestnancom školy) alebo dohodou o zmene pracovných podmienok podľa § 54 ZP (ak 

uchádzač je zamestnancom školy) až po vymenovaní.   

Predsedom výberovej komisie je riaditeľ školy, alebo ním poverená osoba. Ostatných členov 

výberovej komisie volí riaditeľ školy, pričom jedného člena si určí zástupca zamestnancov.   

    

  

1.3 Odovzdávanie a preberanie funkcie   

Pri odovzdávaní funkcie vedúceho sa zistí a zhodnotí stav a výsledky útvaru, najmä nedostatky 

a závady. Spíše sa o tom zápis, ktorý podpíše odovzdávajúci, preberajúci a nadriadený. Ak sa 

neuskutočnilo odovzdávanie a preberanie funkcie podľa uvedeného v primeranom termíne, 

rozhodne nadriadený o ďalšom postupe.  
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Ustanovenie o odovzdávaní funkcií platí podobne i pre ostatných zamestnancov, u ktorých 

nadriadený vedúci vzhľadom k dôležitosti funkcie alebo rozsahu hmotnej zodpovednosti, určí 

písomné odovzdanie funkcie. To isté platí aj pre odovzdávanie funkcie pri dlhodobom 

zastupovaní, t.j. pri zastupovaní trvajúcom viac ako štyri týždne.  

Pri zmene zamestnancov priamo zodpovedných za hospodárske prostriedky vykoná sa 

mimoriadna inventarizácia zverených hospodárskych prostriedkov a zaznamená sa do 

protokolov.   

1.4 Zastupovanie  

 Ak vedúci útvaru nie je prítomný, zastupuje ho v plnom rozsahu povinností, práv a 

zodpovednosti určený zástupca. Ak je určených viac zástupcov, určí sa ich poradie. Zástupca i 

zastupovaný sú povinní pri začatí a skončení zastupovania sa vzájomne informovať o priebehu 

a stave hlavných a nedokončených prác a o iných dôležitých okolnostiach.  Zástupcovia 

riaditeľa školy sú povinní vymedziť trvalé vzájomné zastupovanie jednotlivých zamestnancov 

v úseku.  

 V prípade neprítomnosti riaditeľa školy ho zastupuje štatutárny zástupca riaditeľa v plnom 

rozsahu práv a povinností v nadväznosti na ostatné normy v riadení.  

  

II. Časť  

Organizácia vedenia školy  

 SOŠ obchodu a služieb zabezpečuje takú štruktúru študijných a učebných odborov a počet 

žiakov, aby vyučovanie bolo efektívne a hospodárne, aby zameranie absolventov zodpovedalo 

požiadavkám jednotlivých organizácií a podnikateľských subjektov. Pedagogická efektívnosť 

sa dosahuje vhodnou spoluprácou medzi SOŠ obchodu a služieb a organizáciami, pre ktoré sa 

žiaci učia.  

  

2.1 Orgány oprávnené konať v mene SOŠ obchodu a služieb Martin 

 Riaditeľ školy riadi školu v celom rozsahu jeho činnosti, riadi a kontroluje prácu všetkých 

zamestnancov a žiakov, a k tomu účelu vytvára potrebné podmienky.  

 Riaditeľa školy vymenúva a odvoláva zriaďovateľ na návrh príslušnej rady školy. Riaditeľa 

školy môže zriaďovateľ odvolať aj bez návrhu rady školy v osobitných prípadoch. Riaditeľ 

školy je v podriadenom vzťahu ku zriaďovateľovi.  

 Riaditeľ je štatutárny orgán školy a je oprávnený konať v mene školy vo všetkých hospodársko-

právnych, občiansko-právnych a pracovno-právnych veciach týkajúcich sa celého komplexu 

riadenia. Zároveň dodržiava všetky predpisy a nariadenia platné v Slovenskej republike v 

rozsahu činnosti riadenia školy.  

 V prípade neprítomnosti riaditeľa, zastupuje školu štatutárny zástupca riaditeľa. Zamestnanci 

školy sú oprávnení vykonávať v mene školy iba právne úkony nutné k splneniu uložených úloh 

v prípadoch, keď táto činnosť vyplýva z popisu funkcie alebo je to v pedagogickom a 

hospodárskom styku obvyklé a bežné.  
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2.2 Riadiace orgány  

  

2.2.1 RIADITEĽ  ŠKOLY  

 Za výchovu žiakov školy zodpovedá riaditeľ školy, ktorý je povinný zabezpečiť vytvorenie 

všetkých podmienok pre realizáciu. Riaditeľ školy má zástupcu:  

▪ zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie,  

▪ zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie,   

▪ zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti.   

Jednotlivé útvary riaditeľa školy majú túto pôsobnosť:  

 Sekretariát riaditeľa:  

▪ zabezpečuje a spracováva informácie a podklady pre činnosť riaditeľa školy,  

▪ eviduje úlohy, sleduje ich plnenie a informuje riaditeľa školy a určených zamestnancov, 

zostavuje s riaditeľom školy jeho pracovný program, vedie termínovník úloh a 

upozorňuje na termíny,  

▪ eviduje korešpondenciu došlú a odoslanú cez program Fabasoft,  

▪ sprostredkováva styk riaditeľa školy so zamestnancami a organizáciami,  

▪ zabezpečuje podkladový materiál pre porady vedenia služieb,  

▪ pripravuje a zvoláva porady, vedenia školy a vyhotovuje, spracováva zápisy, rozdeľuje 

ich určeným zamestnancom,  

▪ vybavuje záležitosti spojené s prijímaním, premiestňovaním a prepúšťaním žiakov  

školy,  

▪ vypracováva a sleduje štatistické údaje pre riaditeľa školy,  

▪ preberá, vybavuje, eviduje a zakladá (archivuje) korešpondenciu školy,    

▪ píše korešpondenciu a ostatné písomnosti školy,  

▪ kontroluje náležitosti a úpravu písomností predkladaných riaditeľovi školy,  

▪ spracováva a archivuje záznamy o dôležitých rokovaniach, návštevách u riaditeľa školy 

a pod.,  

▪ rozmnožuje, distribuuje, eviduje, zakladá a zapožičiava smernice, organizačné pokyny, 

normy a iné predpisy potrebné pre činnosť školy,  

▪ spracováva správy a rozbory pre nadriadené orgány,  

▪ spracováva príkazy a oznámenia riaditeľa školy,  

▪ zabezpečuje spisovú službu pre školu,  

▪ obstaráva rozmnožovanie písomností,  

▪ eviduje a predkladá riaditeľovi školy sťažnosti a podnety  zamestnancov a žiakov,  

▪ eviduje a uschováva podľa platných predpisov protokoly, revízne správy, zápisnice o 

kontrolných akciách vykonaných v škole, kontrolnými a inými odbornými útvarmi  

nadriadených orgánov, materiály vlastných kontrolných akcií,  

▪ eviduje prihlášky pre žiakov ZŠ a pre uchádzačov nadstavbového štúdia,  

▪ vyrába odpisy vysvedčení všetkých druhov,  
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▪ zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa školy.   

  

Mzdové oddelenie zabezpečuje:  

▪ sleduje  a vyhodnocuje  zvyšovanie  kvalifikácie  pedagogických 

 a ostatných zamestnancov  školy,  

▪ vypracováva podklady pre štatistické a iné hlásenia o zamestnancoch,  

▪    zabezpečuje archivovanie materiálov o zamestnancoch školy,  

▪ vybavuje  záležitosti  spojené  s prijímaním,  premiestňovaním  a 

prepúšťaním zamestnancov školy,  

▪ udržuje korešpondenciu s nadriadenými orgánmi (odbor soc. vecí OÚ Martin, soc. 

poisť., zdr. poisť., NÚP, atď).  

  

Správca siete:  

▪ zodpovedá za správu siete, web stránky, e-mail serveru, správu databázy,  

▪ zodpovedá za nainštalovaný softvér na všetkých počítačoch v škole, v strediskách 

praktického vyučovania a jeho legálne používanie,  

▪ zodpovedá za bezpečnosť informačného systému školy,  

▪ vypracováva podklady pre štatistické a iné hlásenia o  žiakoch,  

▪ zabezpečuje vytváranie použivateľských aplikácií na základe vopred pripravených 

algoritmov,  

▪ zabezpečuje inštalácie siete, PC a legálneho softvéru, konfiguráciu systému a siete, 

vykonáva administráciu systému Doklady, e-Škola, ASC agenda,    

▪ realizuje prevod dát zo školského výpočtového strediska, aktualizuje a zabezpečuje 

spracovanie prijímacích skúšok,  

▪ vykonáva údržbu IKT vo všetkých učebniach školy a na strediskách praktického 

vyučovania ako aj pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy,  

▪ ukladá a tlačí polročné a koncoročné výsledky (známky), spracúva ich a poskytuje 

výstupné štatistické výsledky,  

▪ spolupracuje s mzdovým a účtovným oddelením,  

▪ spolupracuje pri priebehu MS a ZS (tlačenie vysvedčení, výstupných listov, štatistika).  

  

  

Požiarna ochrana, BOZP, úsek civil. ochrany obyvateľstva:  

            - je zabezpečovaná komplexne v rámci našej organizácie dodávateľsky, a to:  

➢ BOZP a PO - Ing. Miroslava Mercelová  

➢ CO - Bc. Jana Magdolenová  

  

Požiarna ochrana:  

▪ organizuje a kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov o požiarnej 

ochrane,  

▪ zabezpečuje školenie po odbornej príprave zamestnancov v oblasti PO, posudzuje 

požiarne nebezpečenstvo v objektoch školy,  
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▪ vedie príslušnú dokumentáciu požiarnej ochrany,  

▪ vykonáva preventívne požiarne prehliadky,  

▪ spracováva správy, rozbory a informácie o stave PO a navrhuje príslušné opatrenia.  

  

Bezpečnosť, hygiena a ochrana zdravia pri práci:  

▪ na pracoviskách  odb. výcviku vykonáva kontrolnú, metodickú a poradenskú činnosť,  

▪ vedie dokumentáciu a evidenciu o bezpečnosti pri práci a bezpečnosti technických 

zariadení,  

▪ eviduje doklady o plnení úloh školy a výchove zamestnancov v BOZP,  

▪ sleduje bezpečnosť práce na jednotlivých pracoviskách a zúčastňuje sa na previerkach,  

▪ pripravuje podklady a zúčastňuje sa na zasadnutí komisie pre odškodňovanie 

pracovných úrazov,  

▪ vykonáva dychové skúšky na alkohol a požitie omamných prostriedkov (správca 

budov),  

▪ spracováva správy a hlásenia o stave BOZP.  

  

Úsek civilnej ochrany obyvateľstva:  

▪ organizuje a kontroluje plnenie  povinností podľa zákona o CO,  

▪ spracováva dokumentáciu o CO podľa usmernenia OU Martin,  

▪ zabezpečuje odbornú prípravu štábu CO ako aj jednotiek CO.  

   

  

2.2.2 ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA  

Majstri OV pod vedením zástupcu pre praktické vyučovanie a zástupca pre praktické vyučovanie: 

▪ spolupracujú pri vypracovávaní podkladov pre plánovanie a vyhodnocovanie výchovno-

vyučovacích výsledkov na úseku,  

spolupracujú so zamestnávateľmi, ktorí vstúpili so školou do duálneho systému 

vzdelávania  

▪ organizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť na praktickom vyučovaní,  

▪ pripravujú a realizujú odborný výcvik a odbornú prax žiakov a študentov s využitím 

najnovších poznatkov a metód vyučovania vo vlastných dielňach, resp. v prevádzkach 

organizácií,  

▪ využívajú teoretické poznatky žiakov v odbornom výcviku,  

▪ zabezpečujú vykonávanie vhodnej produktívnej práce podľa učebných plánov a 

učebných osnov,  

▪ podieľajú sa na príprave a samotnej realizácii vzdelávania sa  žiakov v systéme duálneho 

vzdelávania,  

▪ pomáhajú pri uplatňovaní nových foriem práce,  

▪ organizujú účasť žiakov na súťažiach praktických zručnosti,  

▪ využívajú osobný príklad na výchovné pôsobenie vo výchovno-vzdelávacom procese,  

▪ vedú žiakov k dôslednému dodržiavaniu bezpečnostných predpisov a predpisov 

požiarnej ochrany,  
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▪ vybavujú žiakov pracovnou obuvou, odevmi a predpísanými pracovnými pomôckami,  

▪ úzko spolupracujú s ostatnými pedagogickými zamestnancami,  

▪ zabezpečujú vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie,  

▪ podieľajú sa na získavaní žiakov do 1. ročníkov,  

▪ navrhujú riaditeľovi školy zmeny v obsahovej náplni odborných činností,  

▪ dbajú o dodržiavanie všetkých zákonov a platných predpisov,  

▪ vykonávajú periodické kontroly a revízie dodržiavania platných nariadení,  

▪ vykonávajú tematické previerky a revízie z podnetu riaditeľa  školy, prípadne na základe 

požiadaviek nadriadených orgánov,  

▪ podávajú riaditeľovi školy, príp. jeho prostredníctvom správy a protokoly o vykonaní 

previerok a kontroluje plnenie opatrení z nich vyplývajúcich,  

▪ plánujú a organizuje  nákup učebných pomôcok, prístrojov a didaktickej techniky,  

▪ spolupracujú na tvorbe ŠkVP a kontrolujú jeho dodržiavanie,  

▪ plánujú a organizuje nákup strojov, nástrojov a zariadení a potrebu ďalšieho materiálno 

-technického vybavenia školy,  

▪ vykonávajú hodnotenie zamestnancov a navrhuje ich odmeňovanie,  

▪ evidujú a vyhodnocujú dochádzku zamestnancov.  

  

  

2.2.3 ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA  

Učitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov pod vedením zástupcu pre teoretické 

vyučovanie a zástupca pre teoretické vyučovanie :  

      ▪    zabezpečujú vyučovanie odborných, všeobecnovzdelávacích a nepovinných    

           predmetov podľa platných učebných plánov a osnov,  

▪ vytvárajú podmienky na rýchle a trvalé osvojenie potrebných teoretických vedomostí,  

▪ uplatňujú zásady spájania teórie s praxou, s využívaním skúseností žiakov z praktického 

vyučovania a aplikáciou  preberaného učiva v teoretickej príprave na jeho uplatnenie v 

praxi,  

▪ vedú žiakov k cieľavedomému a samostatnému využívaniu odbornej literatúry,  

▪ spolupracujú s pedagogickými zamestnancami ostatných úsekov školy,  

▪ využívajú talentovaných žiakov na pomoc žiakom so slabším prospechom v rámci 

individuálneho prístupu k žiakom,  

▪ vedú predpísanú triednu dokumentáciu, evidenciu o plnení osnov, študijných 

výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov,                                                              

▪ zabezpečujú hospodárne a efektívne využívanie zverených prostriedkov,  
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      ▪    zabezpečujú vnútro - školskú kontrolu na úseku,  

▪ podieľajú sa na získavaní žiakov do 1. ročníka,  

▪ eviduje a vyhodnocuje dochádzku zamestnancov svojho úseku,  

▪ spolupracujú na tvorbe ŠkVP a kontrolujú jeho dodržiavanie.  

   

Hotelová akadémia:  

Samostatné stredisko spadajúce do kompetencie zástupcu riaditeľa školy pre praktické 

vyučovanie.  

  

Kategórie vyučovacích predmetov:   

 

Všeobecné vzdelávanie: vyučujú pedagogickí zamestnanci s VŠ II. stupňa pre akademické 

predmety.  

  

Odborné vzdelávanie:  

a) odborné predmety: vyučujú pedagogickí zamestnanci s VŠ II. stupňa požadovaných 

odborných predmetov,  

b) odborný výcvik: sa vykonáva v učebniach pre HA – v škole. Trvá: 1 hod/60 min. Skladá 

sa z teoretickej a praktickej časti. Odborný výcvik preto môže vykonávať majster odbornej 

výchovy s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi na výkon MOV pre HA alebo aj učiteľ 

odborných predmetov s kvalifikačnými predpokladmi na požadované odborné predmety.  

c) odborná prax: je vykonávaná mimo školy v zmluvných zariadeniach odbornej praxe 

pod priamym vedením prevádzkových pracovníkov, trvá 1 hod/60 min. V odbore hotelová 

akadémia sa odborná prax realizuje pomocou prevádzkovej, súvislej a prázdninovej praxe.  

  

2.2.4  ÚSEK  EKONOMICKO - TECHNICKÝ  

- je riadený zástupcom riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti.  

  

Zástupca pre TEČ riadi prijímacie konanie:  

  

▪ eviduje, spracováva a triedi prihlášky žiakov ZŠ,  

▪ prijímanie žiakov na štúdium,  

▪ vypracováva štatistické hlásenia o stave žiakov pre potreby nadriadených orgánov,  

▪ spracováva podkladový materiál pre prijímacie pokračovanie.   

  

Hospodárska správa a ochrana objektov zabezpečuje :  

  

▪ správu budov a spoločných zariadení  v organizácii,  

▪ riadi a kontroluje realizáciu investičnej výstavby,  

▪ v spolupráci s investorom sleduje výstavbu, dostavbu a rekonštrukciu školy,  

▪ uplatňuje požiadavky na údržbu a opravy budov a ostatných zariadení,  

▪ riadi pracovníkov zabezpečujúcich činnosti súvisiace s prevádzkou školy a pomocný 

personál,  

▪ stará sa o ochranu majetku v celej školy,  

▪ zabezpečuje a eviduje prevádzku služobných áut,  
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▪ zabezpečuje čistotu a hygienu školy a udržiava okolité priestory,  

▪ sleduje a dohliada na dodržiavanie efektívnosti pripravovaných a realizovaných akcií,  

▪ eviduje a vyhodnocuje dochádzku zamestnancov.  

  

E k o n o m i c k á     č i n n o s ť :  

  

▪ spracováva návrhy na rozhodnutia riaditeľa školy v otázkach organizačnej štruktúry,  

▪ navrhuje riaditeľovi školy zmeny v obsahovej náplni odborných činností,  

▪ dbá o dodržiavanie všetkých zákonov a platných predpisov,  

▪ vykonáva prvotnú evidenciu došlých faktúr, ich likvidáciu a platobný styk s bankou. 

Likvidáciu faktúr prevedie až po podpísaní faktúr, overení jej vecnej správnosti 

zodpovedným zamestnancom,  

▪ vykonáva kontrolu čerpania všetkých finančných položiek,   

▪ spolupracuje s bankou v platobnom styku v rámci poverenia riaditeľa školy,  

▪ spracováva  finančný plán školy,  

▪ eviduje hospodárske zmluvy a objednávky a ich návrhy a spresnenia,  

▪ sleduje plnenie hospodárskych zmlúv a objednávok, zároveň ich kontroluje,  

▪ kontroluje sprievodnú dokumentáciu všetkých nákupov a výdajov,  

▪ zabezpečuje verejné obstarávanie v zmysle zákona,  

▪ spracováva príjmové a výdavkové doklady,  

▪ vypracováva podklady pre mzdy zamestnancov školy a odmien žiakov, vrátane 

pokladničnej disciplíny,  

▪ eviduje a ukladá mzdové predpisy a ostatné podklady v organizácii miezd,  

▪ vedie pokladničné záznamy a výkazy,  

▪ riadi inventúry celého majetku školy, kontroluje správnosť a úplnosť prevádzania 

inventúr, inventárnych záznamov a vysporiadanie inventúrnych rozdielov,  

▪ vypracováva a zodpovedá za správnosť požadovaných štatistických výkazov,  

▪ vykonáva rozbory hospodárenia školy,  

▪ sleduje finančné náklady na výučbu žiakov a navrhuje opatrenia na ich hospodárnosť, ▪ 

vedie účtovnú evidenciu,  

▪ zabezpečuje činnosť finančnej a pokladničnej služby,  

▪ zabezpečuje  vykonávanie  inventarizácie  hospodárskych  prostriedkov 

 školy, usporadúva jej výsledky,  

▪ vykonáva činnosti spadajúce do oblasti práce a miezd,  

▪ zabezpečuje a riadi celú archívnu činnosť organizácie v súlade so škartačným 

poriadkom.  

  

O b c h o d n á   č i n n o s ť :  

  

▪ všetky  činnosti  sa  zabezpečujú  v rámci  hlavnej  činnosti 

 ako  stredisko                      odborného výcviku žiakov v jednotlivých profesiách, 

▪ poskytovanie stravovacích služieb cudzím stravníkom,  

▪ organizovanie a zabezpečenie individuálnych akcií v rámci stravovacích činností  

(stužkové atď.)  
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III. Časť  

Hospodárske postavenie  

  Škola hospodári sama ako príspevková organizácia. Hospodárenie pozostáva z 

prenesených kompetencií, zdrojov VÚC a vlastných zdrojoch z hospodárskej činnosti.   

  

Úlohy:  

- zabezpečuje materiálno-technický chod školy, zodpovedá za riadne a efektívne 

hospodárenie s financiami a majetkom v užívaní školy, jeho ochranu, bežné opravy a 

údržbu zariadení a budov. Zostavuje plány a rozpočty.  

- vykonáva administratívno-technické práce na mzdovom úseku a v účtovníctve. 

Zabezpečuje súlad chodu školy s platnou legislatívou (revízie, odpadové hospodárstvo a 

pod.). Zabezpečuje organizáciu, prevádzku, ekonomiku a kontrolu hospodárskej činnosti 

školy, hospodárenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami školy. Dbá o sociálnu 

starostlivosť pracovníkov školy.  

  

IV. Časť  

Správa majetku   

 SOŠ obchodu a služieb spravuje majetok VÚC Žilina, ktorý má v správe od zriaďovateľa. 

Majetok je riadne poistený a zabezpečený proti odcudzeniu.  

  

V. Časť  

Poradné orgány a komisie  

  

5.1 Gremiálna porada vedenia školy  

Stálym orgánom pre riadenie je gremiálna porada vedenia školy. Jej poslaním je prerokúvanie 

dôležitých koncepčných otázok riadenia a rozvoja školy. Porada sa zvoláva pravidelne raz za 

mesiac a má vopred stanovený program rokovania. Zúčastňujú sa na nej riaditeľ školy, zástupca 

riaditeľa pre teoretické vyučovanie, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, zástupca 

riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť, predseda odborov (podľa potreby) a zástupcovia 

rady školy (predseda – podľa potreby).  

Ďalším stálym orgánom pre riadenie je porada operatívneho vedenia školy. Jej poslaním je 

prerokúvanie rôznych operatívnych otázok riadenia školy. Porada sa zvoláva nepravidelne – 

v prípade potreby a nemá vopred stanovený program rokovania. Zúčastňuje sa na nej riaditeľ 

školy, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie, zástupca riaditeľa pre praktické 

vyučovanie, zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť.  

Podľa potreby sú ďalej prizývaní: predseda odborov, zástupca školskej rady, prípadne ďalší 

zamestnanci školy.  

5.2 Pracovná komisia  

 Môže byť stálym alebo dočasným orgánom. Je zložená z odborných zamestnancov školy. Ich 

úlohou je posudzovať, prerokúvať, koordinovať, preverovať, vyhodnocovať a riešiť určitú 
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problematiku, špeciálnu činnosť alebo úlohu. Vzniká z vnútorných potrieb a z príkazu riaditeľa 

školy.  

Zriadenie, zloženie, pôsobnosť a postavenie pracovných komisií je vymedzené v samostatných 

rozhodnutiach riaditeľa školy, alebo jeho zástupcov (napr. inventarizačná, škodová, majetková, 

odškodňovacia, konkurzná, atď.).  

 

5.3 Predmetová komisia  

Slúži k zvyšovaniu metodickej úrovne výchovy a vyučovania v jednotlivých predmetoch 

teoretického a praktického vyučovania podľa učebných, resp. študijných odborov alebo v 

skupinách príbuzných predmetov. Predmetovú komisiu zriaďuje zástupca riaditeľa školy a 

vedúce stredísk odbornej praxe vo svojej pôsobnosti.  

Vedením predmetových komisií sa poverujú najskúsenejší členovia pedagogického zboru. 

Predmetové komisie pracujú podľa ročných plánov a svoju činnosť zameriavajú najmä na:  

▪ rozbory využitia učebných plánov a osnov,  

▪ zvyšovanie metodickej a odbornej úrovne výchovy a vzdelávania,  

▪ uplatňovanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovacom procese,  

▪ obsahovú náročnosť maturitných skúšok a záverečných skúšok,  

▪ zjednotenie kritérií pre hodnotenie žiakov,  

▪ symbiózu vzťahov medzi teoretickým vyučovaním a odborným výcvikom,  

▪ pomoc riaditeľovi školy pri odbornom riadení a kontrole vyučovania v jednotlivých 

predmetoch.  

                          

5.4 Pedagogická rada školy  

Je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej úlohou je usmerňovať a zjednocovať prácu všetkých 

pedagogických zamestnancov školy, riešiť najdôležitejšie výchovno-vzdelávacie problémy a 

hodnotiť výchovno-vyučovacie výsledky v školskom roku. Pedagogickú radu zvoláva a riadi 

riaditeľ školy.   

Členmi pedagogickej rady sú pedagogickí zamestnanci. K rokovaniu pedagogickej rady môžu 

byť prizvaní ďalší zamestnanci školy, alebo odborníci z iných inštitúcií podľa potreby.  

Pedagogická rada sa schádza podľa potreby, najmenej však 4 – krát ročne. Zo zasadnutia sa 

vyhotovuje zápis. Riadi sa vopred stanoveným programom.  

  

Školská rada -  riadi sa vlastným štatútom.  

ZR  školy – riadi sa vlastným štatútom.  

  

VI. Časť  

 Práva a povinnosti zamestnancov školy  

Zamestnancami školy sú:  

- pedagogickí zamestnanci -  nepedagogickí  

zamestnanci  

- externí zamestnanci.  
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6.1 Všeobecné povinnosti, práva a zodpovednosť zamestnancov školy  

 - vyplývajú zo všeobecne platných pracovno-právnych predpisov, zákonov, vyhlášok a 

nariadení vydaných príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. Sú to hlavne tieto všeobecné 

povinnosti, zodpovednosti a práva:  

▪ svedomite pracovať podľa svojich síl, schopností a vedomostí, vzťahov a z  náplne 

zastavanej funkcie,  

▪ dodržiavať predpisy vzťahujúce sa k vykonávanej práci, hlavne pri bezpečnosti a 

ochrane zdravia a predpisy o požiarnej ochrane,  

▪ správne hospodáriť s majetkom školy, chrániť ho pred poškodením, stratou, zničením, 

zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami školy,  

▪ zodpovedať za škodu spôsobenú škole, zavinenú porušením povinností pri plnení úloh 

alebo v priamej súvislosti s nimi,  

▪ upozorňovať riaditeľa  školy a jeho zástupcov na prípadnú hrozbu škody  a zakročiť, 

ak je to k odvráteniu škody potrebné. Zakročiť zamestnanec nemusí, ak by pritom 

vystavil vážnemu ohrozeniu seba, spoluzamestnancov, žiakov alebo iné osoby, ▪ 

neustále zvyšovať svoje odborné vedomosti a odovzdávať ich svojim 

spoluzamestnancom a žiakom,  

▪ plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi a dodržiavať zásady 

spolupráce s ostatnými zamestnancami,  

▪ obdržať za vykonanú prácu plat podľa platných predpisov,  

▪ požadovať vytvorenie optimálnych pracovných podmienok pre najlepší výkon práce, 

rozvoj tvorivých síl, zvyšovanie kvalifikácie, dodržiavanie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci,  

▪ nadriadenému oznamovať nedostatky,  

▪ byť oboznámený s normami v riadení vydávaných školou a inými predpismi 

vzťahujúcimi sa na konkrétne pracovisko a prácu,  

▪ podávať oprávnené sťažnosti.  

  

Každý zamestnanec musí pracovať iniciatívne a samostatne. Zodpovedá za hospodárne plnenie 

povinností. Má právo i povinnosť rozhodovať v rámci svojej právomoci. Je neprípustné 

prenechávať rozhodovanie na priameho nadriadeného s úmyslom zbaviť sa zodpovednosti.  

  

6.2 Zvláštne povinnosti, práva a zodpovednosť zamestnancov  

 Všetci zamestnanci sa svojou činnosťou zúčastňujú na výchove žiakov. Z tejto skutočnosti 

vyplývajú zvláštne povinnosti:  

  

▪ vo svojom konaní, vystupovaní a plnení povinností byť vzorom pre žiakov,  

▪ prispievať k jednotnému pôsobeniu na žiakov vyžadovaním plnenia ustanovení 

vnútorného poriadku , ako aj všeobecne platných noriem v správaní,  

▪ v osobnom styku zaobchádzať so žiakmi slušne, nedovoľovať im nevhodné správanie a 

konanie.  
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6.3 Zvláštne povinnosti, práva a zodpovednosť pedagogických zamestnancov  

  Pedagogickí zamestnanci majú okrem všeobecných povinností uvedených v článku 6.1   

            a 6.2 tejto kapitoly ďalej tieto zvláštne povinnosti:  

▪ sústavne sa vzdelávať, dopĺňať a rozširovať vedomosti, najmä pedagogicko-odborné,  

▪ spolupracovať s ostatnými zamestnancami a so zamestnancami iných organizácií, 

podnikov, atď.,  

▪ k úspešnému plneniu poslania pedagóga prispievať k sústavnému rozvoju 

výchovnovzdelávacej práce, pracovať v predmetových komisiách a iniciatívne rozvíjať 

skvalitňovanie výchovy a vzdelávania vo svojom odbore a vyučovacom predmete,  

▪ v záujme úspešného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať s rodičmi, 

informovať rodičov o prospechu a správaní žiakov, v nutnom prípade informovať 

rodičov písomne, pri trvalom neprospechu alebo vážnych výchovných nedostatkoch 

organizovať nápravu spoločne s rodičmi, prípadne s inštitúciami k tomu zriadenými,  

▪ viesť žiakov k dodržiavaniu osobnej hygieny a starostlivosti, vštepovať im zásady  

kultúrneho života a viesť ich k šetrnému zaobchádzaniu so zariadením.                                          

▪ nepoužívať telesné tresty alebo iné nepedagogické počínanie (mechanické opisovanie, 

skúšanie za trest, zníženie známky z predmetu za nevhodné správanie, atď.),  

▪ vo vlastnej pedagogickej práci sa usilovať o úplné a trvalé dosiahnutie stanovených 

výchovno-vzdelávacích cieľov všetkými žiakmi,  

▪ dôsledne dodržiavať a plniť výchovné plány a učebné osnovy,  

▪ podieľať sa na tvorbe ŠkVP,  

▪ spracovávať osobné prípravy na témy a dni a sústavne sa pripravovať na vyučovanie,  

▪ vo výchovnej práci pristupovať k žiakom individuálne, rešpektovať ich osobnosť s 

dôrazom na rozvoj talentu žiaka a účinnými prostriedkami zamedzovať neprospechu a 

výchovným nedostatkom, žiakom venovať osobitnú pozornosť, konzultácie, 

individuálne a výchovné opatrenia v účinnej spolupráci so všetkými zainteresovanými 

zamestnancami školy a rodičmi,  

▪ podľa pokynov riaditeľa  vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi, a to aj mimo školy  

počas kurzu a ďalších akcií schválených riaditeľom školy.  

  

6.4 Základné povinnosti, práva a zodpovednosť vedúcich zamestnancov školy  

  Každý vedúci zamestnanec školy má okrem všeobecných povinností, práv a  

            zodpovedností uvedených v predchádzajúcich článkoch tejto kapitoly ďalšie povinnosti:   

▪ poznať úlohy, organizáciu práce a pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom pre výkon 

činnosti vlastného úseku,  

▪ oboznámiť podriadených zamestnancov s úlohami úseku, s ich osobnými úlohami, 

prerokovávať s nimi závažné otázky týkajúce sa dosiahnutia vytýčeného cieľa,  

▪ plánovať a prideľovať prácu podriadeným zamestnancom, organizovať ich 

spoluprácu, dávať im príkazy a pokyny,  

▪ dohliadať na činnosť a pracovnú náplň podriadených, aktívne využívať ich fond 

pracovného času,  

▪ informovať podriadených o príkazoch a prípadných zmenách,  
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▪ dohliadať, aby podriadení zamestnanci  plnili úlohy a príkazy včas, kvalitne, 

hospodárne, zodpovedali za svoju prácu a pravidelne hodnotiť ich pracovné 

výsledky,  

▪ zúčastňovať sa na poradách v rámci školy, prípadne jednotlivých úsekov v záujme 

kontinuity zriadenia,  

▪ neustále sledovať a uplatňovať nové formy práce, získavať skúsenosti od špičkových 

domácich i zahraničných vzdelávacích zariadení,  

▪ zodpovedať za vytváranie optimálnych podmienok pre plynulý chod školy a za 

vytváranie podmienok k zamedzeniu strát,  

▪ zabezpečovať jednotlivé úseky potrebnou dokumentáciou, predpismi a ich 

nepretržitým dopĺňaním,  

▪ realizovať opatrenia smerujúce k okamžitému a dôležitému odstráneniu nedostatkov 

zistených kontrolnou činnosťou, zamedziť ich opakovaniu, využívať výsledky 

kontrolnej činnosti v riadení úseku,  

▪ zodpovednosť za dodržiavanie organizačných noriem úseku,  

▪ zodpovednosť za vykonanie kontroly uzavierajúcich zariadení po ukončení práce 

(vyučovania), ako napr. plyn, voda, elektrina, okná, požiarna nezávadnosť, kľúče a 

pod.,  

▪ zabezpečovať podmienky pre inventarizáciu zverených prostriedkov.  

  

  
VII. Časť  

Manipulácia s elektronickým zabezpečovacím systémom  

  
Na základe rozhodnutia vedenia po zriadení EZS v objekte školy, na ulici Stavbárska 11, Martin 

vydávame nasledovné pokyny pre vstup a odchod z objektu školy:  Objekt je chránený EZS s 

napojením na pult centrálnej ochrany (PCO) pre vyslanie zásahovej hliadky mestskej polície 

po prijatí signálu v prípade narušenia, vstupom do objektu pred odkódovaním alebo odchodu z 

objektu po zablokovaní.  

1. Vstup do objektu počas pracovných dní (vyučovania) je od 6.00 hod.  

2. Odchod z objektu do 19.30 hod.  

3. Vstup do objektu pred 6.00 hod. len cez hlavný vstup, kde je umiestnená ovládacia skrinka. 

V prípade, že svieti na červeno horná letdióda -  objekt  je elektronicky chránený a každý vstup 

do objektu sa považuje za narušenie. Zamestnanec musí čakať na osobu poverenú na 

odblokovanie objektu. V prípade vstupu bez odblokovania EZS sa toto klasifikuje ako 

narušenie objektu.  

4. Odchod z objektu po 19.30 hod. sa klasifikuje ako narušenie.  

5. Pri vstupe do objektu a odchode mimo dní vyučovania bude režim individuálny a nebude 

platiť bod č. 1 a 2.  

Vstup do objektu a výstup bude len cez hlavný vchod, ako v bode č. 3. a 4., pričom čas vstupu 

a výstupu z objektu neplatí. Zamestnanec sa musí zapísať do evidencie (zošit) s časom príchodu 

a hlavne odchodu priloženej pri ovládacej skrinke z dôvodu, aby nebol v objekte elektronicky 

vyhodnotený ako narušiteľ.  
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6. Pri nedodržaní tohto usmernenia v bode č. 3., 4. a 5.  je to považované za narušenie ochrany 

objektu a bude znášať pokutu za výjazd mestskej polície.  

  

VIII. Časť  

Záverečné ustanovenia  

Ako štatutárny orgán som rozhodla, že  ORGANIZAČNÝ PORIADOK SOŠ obchodu a služieb 

platný od 01.09.2018 v rátane jeho všetkých príloh končí platnosť k 31.08.2019.  Nový 

organizačný poriadok bol prerokovaný na gremiálnej porade dňa 28.08.2019 a na pedagogickej 

rade školy dňa 02.09.2019.  

  

IX. Časť  

Účinnosť organizačného poriadku  

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť od 01.09.2019   

  

Na vedomie :  

Žilinský samosprávny kraj – odbor školstva a športu.                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ........................................................... 

                                                                                                Mgr. Danka Černáková 

                                                                                                     riaditeľka  školy 
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 Príloha č.1: Organizačná schéma  
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Príloha č.2: Zoznam študijných a učebných odborov vyučovaných v SOŠ obchodu a služieb  

Martin  

Členenie:  

a) študijné odbory  

b) učebné odbory  

c) študijné odbory – NŠ  (nadstavbové štúdium)  

  

a) študijné odbory (kód a názov odboru):  
  

 6323 K   hotelová akadémia      

6444 K   čašník, servírka          

6445 K   kuchár         

 6442 K   obchodný pracovník     

6446 K   kozmetik          

3457 K              operátor tlače    

 3446 K    grafik tlačových médií   

 6337 M    informačné technológie a informačné služby v obchode  

3247 K              technik obuvníckej výroby (od 1.9.2017)  

  

b) učebné odbory (kód a názov odboru):  
  

 6445 H   kuchár       

6444 H   čašník, servírka          

 2964 H   cukrár         

 6460 H   predavač          

 3473 H 08  polygraf - knihár          

 6456 H   kaderník          

 3661 H   murár   

 3274 H    obuvník (od 1.9.2016)    

  

c) študijné odbory – nadstavbové štúdium (kód a názov odboru):  
  

6403 L             podnikanie v remeslách a službách  

 6421 L   spoločné stravovanie  
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Príloha č.3: Základné pojmy  

Článok 2.1 – Úsek praktického vyučovania  

Úsek praktického vyučovania zabezpečuje v súlade s učebnými osnovami a tematickými 

plánmi praktické vyučovanie formou odborného výcviku a odbornej praxe. Odborný výcvik a 

odborná prax sa uskutočňuje cvičnou, alebo produktívnou prácou.  

    

Článok 2.2 – Stredisko praktického vyučovania  

Úsek praktického vyučovania sa organizačne člení na strediská praktického vyučovania pre 

jednotlivé študijné a učebné odbory, alebo pre príbuznú skupinu odborov. Stredisko 

praktického vyučovania riadi vedúci SPV alebo hlavný majster.   

  

Článok 2.3  –  Pracovisko (dielňa) praktického vyučovania  

 Pracovisko (dieľňa) praktického vyučovania je základná priestorová a organizačná jednotka 

pre zabezpečenie skupinového odborného výcviku. Je vybavená pracovnými pomôckami, 

strojmi a zariadeniami v zmysle normatívov pre jednotlivé učebné a študijné odbory. 

Pracoviska praktického vyučovania sa zriaďujú v škole v prenajatých priestoroch, v 

organizáciách a podnikoch. U iných právnických a fyzických osôb sa odborný výcvik vyučuje 

na základe dohody uzavretej s § 43 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 61/2015 Z.z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 282/2009 Z.z. o 

stredných školách.  
  

Článok 2.4 – Učebná skupina  

 Je v odbornom výcviku základnou stálou organizačnou jednotkou. Učebná skupina je utvorená 

stanoveným počtom žiakov vedená jedným majstrom odbornej výchovy. Počet žiakov 

stanovuje príl. vyhl. MŠ SR č.113/2012 Z.z.  

   

Článok 2.5 – Úsek teoretického vyučovania  

 Je organizačný útvar, ktorý zabezpečuje všetky činnosti teoretickej výučby žiakov. Je 

organizovaný v súlade s organizáciou a štruktúrou výučby podľa tried, ročníkov, učebných resp. 

študijných odborov. V organizácii je riadený zástupcami riaditeľa pre teoretické vyučovanie. 

Rozdelenie ich  kompetencie určuje riaditeľ školy.  

  

Článok 2.6 – Trieda  

 Je základná organizačná jednotka pre teoretické vyučovanie vytvorená pre stanovený počet 

žiakov. Počet žiakov v triede stanovuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon). Triedy sa tvoria zo žiakov podľa študijných, resp. učebných odborov a ročníkov. Jedna 

trieda sa skladá spravidla z dvoch až troch  skupín.  

  

Článok 2.7 – Skupina  

Skupina je časť triedy vytvorená z dôvodu malého počtu žiakov v danom odbore, alebo pre 

delenie na výučbu predmetov, ktoré podľa vyhl. je nariadené  (doporučené) deliť. Takéto 

delenie môže byť vytvorené aj so žiakov rôznych tried toho istého ročníka.  

  


